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Sammanfattning 

Dagens samhälle ställer allt högre krav på företags logistikverksamhet för ökad 
konkurrenskraft. För att lyckas bli framgångsrik inom logistik krävs låga 
logistikkostnader och hög leveransservice. Låga logistikkostnader och hög 
leveransservice kräver att lagerhållning och distribution av produkter fungerar 
effektivt.  
 
PostNord Logistics är ett tredjepartslogistikföretag som tillhandahåller 
logistiktjänster åt andra företag.  PostNord Logistics distribuerar produkter i 
varierande storlek och material vilket ställer höga krav på hanteringen av 
produkterna. Med hänsyn till de varierande produkterna behöver det finnas 
stort utrymme för placering av färdigplockade produkter innan lastning. 
Produkterna placeras för förberedelse inför transport på utleveransytan som 
består av rutor, där en ruta motsvarar en butik hos kunden. Utleveransprocessen 
består av en process där orderrader släpps tills det att produkterna är lastade på 
lastbil. Utleveransprocessen analyserades för att undersöka möjliga 
kapacitetsbegränsningar och problemområden. Syftet med arbetet var att 
kartlägga och simulera processen för att identifiera eventuella 
kapacitetsbegränsningar med bland annat målet att skapa ökad förståelse genom 
att visualisera hela processen.  
 
Utleveransprocessen observerades och data samlades in för att kunna 
genomföra en kartläggning av processen. Efter kartläggningen byggdes en 
simuleringsmodell som användes som verktyg för att identifiera 
problemområden och kapacitetsbegränsningar. Det största problemområdet 
som hittades i modellen var lång väntetid på utleveransytan. Lean strategins, 
sjunde princip, de ╊5 varför╊ användes för att hitta de underliggande orsakerna 
till problemet. Den långa väntetiden på utleveransytan orsakades av att 
plockningen av produkter påbörjades för lång tid innan avgång eftersom 
plockningen tog lång tid, plockningen krävde god artikelkännedom hos 
personalen, plockstrategi saknades och att artiklarna inte var organiserade i 
lagret. Genom att införa en plockstrategi med organiserade produkter i lagret 
samt en reducerad plocktid togs åtgärdsscenarion fram vilka analyserades i 
simuleringsmodellen. Det åttonde åtgärdsscenariot gav det bästa resultatet där 
åtgärdsscenariot innebar att ordersläppet flyttades fram till klockan 12.00, 
plocktiden minskades och personalstyrkan reducerades vilket resulterade i att 
väntetiden på utleveransytan minskade signifikant. De främsta 
rekommendationerna till PostNord Logistics var därmed att organisera 
produkterna i lager, införa en plockstrategi samt att återanvända rutorna på 
utleveransytan.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract  Today’s society demands large requirements at companies logistics operations 
for increased competitiveness. In order to succeed in logistics, low logistics costs 
and high delivery service are required. Low logistics costs and high delivery 
service require, warehousing and distribution of products operate effectively.  
 
PostNord Logistics is a third party logistics company, which provides logistics 
service for other companies. PostNord Logistics distributes products in various 
sizes and made out of different materials, which demands higher requirements 
of the handling of the products. Given the variety of products, there needs to be 
considerable area for placement of picked products before shipping. The 
products are placed in preparation for transport at the delivery area consisting 
of squares, where one square represents one customer store. The delivery 
process consists of a process starting with released order rows and ending with 
products loaded on trucks. The delivery process is analysed to investigate 
possible capacity constraints and problem areas. The purpose of this study was 
to map and simulate the process to identify possible capacity constraints with 
the aim to increase the awareness by visualising the entire process.  
 
The delivery process was observed and data was collected to enable a mapping 
of the process. A simulation model was built to use as a tool to identify problem 
areas and capacity constraints after the process was mapped. The main problem 
area that was found in the model was the waiting time at the delivery area, which was too long. Lean’ s strategy, the ╉5 whys╊, was used to find the root causes of 
the problem. The long waiting time at the delivery area was because the picking 
of products had started long before loading, picking was taking to long time 
because picking requires good knowledge about the products, there was a lack of 
picking strategy and the products were not organised in the warehouse. By 
implementing a picking strategy with organised classified products in the 
warehouse and a reduced picking time suggested actions could be developed, 
which are analysed in the simulation model. The eight suggestion gave the best 
results, the suggestion was to postpone the order release to なに.どど o’clock, 
decrease the picking time and reduce the number of staff, which resulted in 
significant, decreased waiting time at the delivery area. The main 
recommendations to PostNord Logistics are to organise the products in the 
storage, implement a picking strategy and re-using the squares at the delivery 
area.  
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1  Inledning 
 
Det första kapitlet, inledning, introducerar läsaren till detta examensarbete. 
Problem, syfte, mål och avgränsningar kommer att presenteras i kapitlet.  
  



2 
 

1.1  Introduktion 
Idag ställs höga krav på ett företags logistikverksamhet för att kunna vara ett 
konkurrenskraftigt företag på marknaden. Logistik i företag består av 
informations- och produktflöden genom processer. Flödet i processerna är en 
central del i logistiksystemet där effektiva flöden leder till hållbara processer då 
effektiva processer utnyttjar den befintliga kapaciteten maximalt. Processer med 
ineffektiva flöden beror till stor del på kapacitetsbegränsningar i systemet, vilka 
bidrar till ohållbara processer.  
 
Denna studie berör en del av logistiksystemet där en utleveransprocess ska 
analyseras med hjälp av kartläggning och med simuleringsverktyget Arena. 
Området som studien behandlar är utleveransprocessen som startar med ett 
ordersläpp och slutar med att produkterna lastas på transport för distribution. 
Studien kan översiktligt beskrivas med hjälp av figur 1, som illustrerar en tratt, 
vilken beskriver studien i ett logistiksammanhang. Översiktligt kan studien 
beskrivas som ett logistiksystem där vi avgränsar oss mot distribution och 
ytterligare till utleveransprocessen, ju mer studien avgränsas desto mer smalnar 
tratten av.   
 
Ett logistiksystem består av tre delar; försörjning, produktion och distribution. 
Logistiksystemet är studiens övergripande område, distributionen är en del av 
logistiksystemet och utleveransprocessen är en del av distributionen. Studien 
behandlar en analys av utleveransprocessen hos ett tredjepartslogistikföretag i 
Norrköping där problemområden i utleveransprocessen identifieras med målet 
att uppnå en mer hållbar och effektiv process.  
 

 
Figur 1. Analys av utleveransprocessen kan härledas från logistiksystemets distributionsdel. 
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utleveransprocessen
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1.2  Bakgrund  
PostNord Logistics, PNL, i Norrköping är specialister på tredjepartslogistik och 
har kontrakt med många kunder. PNLs största lager på 26 000 kvadratmeter 
används av DT- Group där PNL står för lagerhållning och distribution av DT-
Groups produkter. DT-Group består av flera byggföretag som presenteras i 
avsnitt 2.4. Produkterna varierar i storlek och material som glas, trä, metall samt 
plast vilket gör att en del produkter kräver mer varsam hantering än andra. 
Produktvariationen leder till att det krävs stor lageryta för placering av 
produkter innan utleverans, där de förbereds inför transport. Förberedelsen 
innebär att produkterna ställs upp på en utleveransyta där majoriteten av 
produkterna emballeras inför transport. Eftersom produkterna placeras på den 
stora utleveransytan kan inte denna del av lagret användas till lagerhållningsyta. 
Mindre lagerhållningsyta bidrar till minskad intäkt för PNL eftersom färre 
produkter kan lagerhållas i lagret. Större lagerhållningsytor gör det möjligt för 
fler produkter att lagerhållas vilket är fördelaktigt för ett 
tredjepartslogistikföretag som erhåller intäkter för lagerhållna produkter.  
 
Utleveransprocessen består av flera aktiviteter där processen startar, som 
tidigare nämnts, med ordersläpp och avslutas med lastning på transport. 
Däremellan plockas produkter från lager, placeras på utleveransyta, kontrolleras 
och emballeras, vilket beskrivs i kapitel 5.  

1.3  Problembeskrivning 
Ledningen på PostNord Logistics upplever att utleveransytan upptar för stor del 
av lagret och ser hellre att en del av utleveransytan används till att lagerhålla 
produkter. Personalen som arbetar i utleveransprocessen upplever att 
utleveransytan idag är för liten och att de inte finns tillräcklig med plats för att 
förbereda alla produkter inför transport. Hela utleveransprocessen behöver 
analyseras för att kunna identifiera orsaker till den skilda uppfattningen av 
behovet av utleveransytan. 
 
Personalen efterfrågar en större utleveransyta för att kunna plocka fram och 
förbereda alla produkter inför transport vilket indikerar att utleveransprocessen 
inte är helt fungerande. Produkterna som ska levereras måste få plats på 
utleveransytan både under hög- och lågsäsong. Idag klarar inte utleveransytan 
av en ökad efterfrågan, det vill säga en större efterfrågan än vad som ges vid 
högsäsong.  
 
För att PNL ska kunna uppnå en mer effektiv utleveransprocess genomförs en 
analys av processen för att kunna ge förbättringsförslag på identifierade 
problemområden.  

1.4  Syfte  
Syftet med studien är att analysera utleveransprocessen för att kunna identifiera 
och analysera problemområden och kapacitetsbegränsningar i processen. 
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1.5  Mål  
Målet är uppdelat i två delar där den första delen består av att ta fram 
förbättringsförslag på de identifierade problemområdena och 
kapacitetsbegränsningarna för att kunna effektivisera utleveransprocessen. Den 
andra delen i målet består av att visualisera utleveransprocessen för att uppnå 
en ökad förståelse för processen.  

1.6  Frågeställningar  
Genom att analysera utleveransprocessen kan problemområden i processen 
identifieras som leder till att hela utleveransprocessen effektiviseras på sikt. För 
att uppnå målen har ett antal frågeställningar formulerats. 
 

1.  Kan ett simuleringsverktyg användas för att identifiera problemområden 
i en utleveransprocess? 

2.  Vilka är de identifierade problemområdena? 
3.  Vilka är de bakomliggande orsakerna till problemen som identifierats i 

simuleringsmodellen? 
4.  Vilka förbättringsförslag kan ges till PNL? 

1.7  Avgränsningar 
Med hänsyn till att studien fokuserar på PNLs utleveransprocess i en av PNLs 
lagerbyggnader, utgår vi ifrån att inleveransprocessen är stabil och att det alltid 
finns tillgängliga produkter på lager. De övriga lagerhållningsytorna som inte 
ingår i utleveransprocessen som exempelvis lagerhållning av småplock och 
cross-docking behandlas inte i studien. 
 
Studien behandlar ej behovet av fler portar. Ett ökat antal portar skulle kunna 
leda till att fler utleveranser kan ske men företaget ser inte denna investering 
som ett alternativ.  
 
Utleveransprocessen slutar då produkterna lastas på lastbil och därmed kommer 
vi inte inom ramen för denna studie behandla lastbilarnas rutter och dess 
slottider.  
 
I studien beaktas inte behovet av en utökad personalstyrka. 

1.8  Sekretess 
Känslig företagsinformation kommer inte att presenteras i studien. Produkter 
som DT-Group lagerhåller hos PostNord Logistics presenteras inte i studien 
enligt PostNord Logistics begäran. All information som presenteras i denna 
studie har godkänts av PostNord Logistics.  



5 
 

1.9  Disposition 
Kapitel 2 innehåller en företagspresentation följt av kapitel 3, den teoretiska 
referensramen, som innehåller bland annat definition av logistik, leveransservice 
och centrala begrepp inom logistik. Kapitel 4 behandlar genomförandet i studien. 
Kapitel 5 är en nulägesbeskrivning följt av kapitel 6 som behandlar empiri och 
modelluppbyggnad. Analys av resultatet presenteras i kapitel 7 och 
rekommendationer till PNL presenteras i kapitel 8. I kapitel 9 presenteras 
studiens slutsats. 
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2 Företagspresentation 
 
Det andra kapitlet, företagsbeskrivning, presenterar PostNord AB, PostNord 
Logistics och DT Group. 
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2.1  PostNord AB 
PostNord AB ägs till 60 % av Posten AB i Sverige och till 40 % av Post Danmark 
där rösterna mellan ägarna fördelas lika. Koncernen består av flera bolag vilka är 
Posten AB, Post Danmark, PostNord Logistics och Strålfors. PostNord AB är ett 
företag som verkar inom logistik- och kommunikationslösningar i Europa. 
Företaget bedriver verksamhet i 12 länder i norra Europa, som visas i figur 2. 
Visionen är att leverera världsklassig kommunikations- och logistiklösningar till 
sina kunder. PostNord AB omsätter 39 miljarder kronor och har 44 000 anställda 
(PostNord, 2014; PostNord, 2013). 
 

 
 

Figur 2. Verksamhet i 12 länder i norra Europa (PostNord, 2014). 

Organisationen är uppdelad i fyra affärsområden Breve Danmark, Meddelande 
Sverige, Logistik och Strålfors. I Danmark bedrivs postverksamheten av Breve 
Danmark och Meddelande Sverige bedriver postverksamheten i Sverige. 
Affärsområdet Logistik ägnar sig åt logistikverksamheten i koncernen och 
affärsområdet Strålfors bedriver koncernens informationslogistik. 
Organisationsstrukturen i PostNord AB presenteras i figur 3 (PostNord, 2013). 
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Figur 3. PostNords organisationsstruktur (PostNord, 2013). 

2.2  PostNord Logistics 
PostNord Logistics är ett bolag som ägs av PostNord AB och ligger inom 
affärsområdet Logistik. PostNord Logistics är ett tredjepartslogistikföretag 
etablerat i fem regioner i Sverige, region Väst i Göteborg, region Syd i 
Helsingborg, region Öst i Stockholm, region Mitt i Norrköping och region 
Danmark i Köpenhamn. De olika regionerna har differentierade fokusområden 
som dagligvaror, alkoholhaltiga drycker, konfektion och skor, bygg och trädgård, 
läkemedel och hygien, elektronik, böcker och media samt däck. Regionen Mitt 
belägen i Norrköping är den största regionen med fem olika lager på olika 
platser i Norrköping (PostNord, 2014). 
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2.3  DT Group 
Den danska koncernen DT Group består av flera kedjor som STARK, BEIJER, 
STARKII, NEUMANN, SILVAN samt CHEAPY i de nordiska länderna.  Koncernen 
är nordens största återförsäljare samt distributör av byggmaterial och ägs av 
företaget WOLSELEY. WOLSELEY är en av världens största återförsäljare av VVS 
produkter samt byggmaterial där VVS står för värme, ventilation och sanitet. 
WOLSELEY har regioner i hela världen, USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, 
Norden samt Centraleuropa. DT Groups organisation kan ses i figur 4 (VVS 
Företagen, 2014; WOLSELEY , 2014; DT Group a WOLSELEY company, 2014). 
 

 
Figur 4. WOLSELEYS norden verksamhet, DT Group (DTGroup, 2014). 

DT Group är återförsäljare och distributör av byggmaterial där produkterna kan 
delas in i olika kategorier, tungt byggmaterial, gipsskivor & isolering, verktyg och 
hårdvaror, golv & snickeri samt trävirke & paneler, se figur 5 (DT Group a 
WOLSELEY company, 2014). 

 
Figur 5. DT Groups inköpsfunktioner (DT Group a WELSELEY company, 2014). 
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STARK 
En av DT Groups varumärken STARK, finns på Grönland och i Danmark. STARK 
grundades år 1896 och hette från starten DDT Detail men bytte namn till STARK 
2004. STARK har totalt 94 butiker på Grönland och i Danmark (WOLSELEY, 
2014). 
 
BEIJER Byggmaterial 
1866 grundades Firma G Beijer i Malmö i Sverige. År 2002 byttes namnet istället 
till BEIJER Byggmaterial. Företaget har 65 butiker i Sverige med återförsäljning 
av byggmaterial till både professionella entreprenörer samt privata 
hemmabyggare (WOLSELEY, 2014). 
 
STARKKI 
Starkii lanserades 1995 och grundades år 1868 av Peter Starckjohann, idag har 
företaget 23 butiker i Finland (WOLSELEY, 2014). 
 
NEUMANN 
Neumann har 16 butiker i både norra, sydvästra samt södra Norge och startade 
år 1859 (WOLSELEY, 2014). 
 
SILVAN 
En av DT Groups varumärken, Silvan startade 1968 i Danmark och har idag 38 
butiker. Silvans fokus är att förse främst hemmabyggare med byggmaterial 
(WOLSELEY, 2014). 
 
Cheapy 
Cheapy är ett byggföretag som vänder sig till hemmabyggare och har 25 butiker i 
södra Sverige (DT Group, 2014). 
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3  Teoretisk referensram 
 
Det tredje kapitlet, teoretisk referensram, presenterar en teoretisk bakgrund till 
studien. Definitioner och teoretiska begrepp introduceras till läsaren. 
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3.1  Logistik 
Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) betyder ordet logistik produkters 
och människors flöde genom en eller flera processer. En process är en kedja av 
aktiviteter som följer efter varandra i bestämd ordning. Logistik innebär dels 
planering av tillverkande processer för att säkerställa hög effektivitet och 
planering av leveransprocesser som ser till att produkter levereras till kund i tid. 
Logistik handlar även om att planera och genomföra aktiviteter på bästa sätt 
vilket betyder att aktiviteterna ska genomföras kostnadseffektivt, ske på rätt 
plats och vid rätt tid. Logistik kan definieras olika beroende på vilket 
logistikperspektiv som studeras (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). 

3.1.1  Logistikens historia 
Ahl (2002) menar att synen på logistik har förändrats under de senaste 100 åren. 
I början av 1900-talet handlade logistik om att transportera varor mellan gårdar 
och försäljningsställen för att på 1950-talet handla mer om lager och distribution 
av produkter mellan tillverkare och försäljare. Under 1970-talet och framåt 
placerades kunden i centrum och logistiken blev mer anpassad för att uppnå god 
servicenivå med lägre lagerhållningskostnader. Från 1980-talet ses logistik mer 
som en strategisk faktor där informationsspridning blev en viktig del av 
logistiken (Ahl, 2002). 

3.1.2  Definition av logistik 
Logistik definieras enligt Council of Supply Chain Management Professionals, 
CSCMP, en världsledande intresseorganisation inom logistik, som: 
 

Logistics is that part of supply chain management that plans, 
implements and controls the efficient, effective forward and reverse flow 
and storage of goods, services, and related information between the 
point of origin and the point of consumption to meet customers´ 
requirements, (Council of Supply Chain Management Professionals, 
2014). 

 
Definitionen beskriver att logistik är en del av försörjningskedjan som planerar, 
genomför och styr både flödet och returflödet av produkter samt lagerhållning 
av material på ett effektivt sätt med nödvändig information för att möta kundens 
behov. Samspelet mellan låg logistikkostnad och hög leveransservice är därför av 
stor vikt för att lyckas och bli framgångsrik inom logistik. Logistikkostnader 
innefattar allt från kostnader för lagerföring, lagerhållning, hantering, transport 
och administrationskostnader. Leveransservice innefattar ledtid, 
leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, lagertillgänglighet, information samt 
flexibilitet och kundanpassning (Oskarsson et al., 2013). 
 

Målet med logistik är som bekant att uppnå en hög leveransservice till 
en låg kostnad, (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013: 44). 
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3.1.3  Tredjepartslogistik 
Företag kan välja att lägga ut sin lagerhållning och transport till andra företag 
som är specialiserade inom logistikområdet. De företag som tillhandahåller 
dessa tjänster som lagerhållning och transportering kallas för 
tredjepartslogistiker. PostNord Logistics är som tidigare nämnt ett 
tredjepartslogistiksföretag som erbjuder logistiktjänster till andra företag. 
Tredjepartslogistiksföretag, TPL, kan även erbjuda tjänster som att emballera 
produkter, märka produkter och fakturera kunder. Kunder inom TPL är företag 
som väljer att lägga ut sin logistik på TPL företag. Företag som erbjuder TPL har 
olika bakgrund vanligtvis som transportörer eller logistikföretag (Ahl & 
Johansson, 2002). 
 
För att kunna konkurrera på marknaden har det blivit väsentligt för företag att 
hitta konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Förr var det viktigt att 
företagen skötte sin verksamhet själva utan hjälp av externa aktörer då de ville 
vara självförsörjande. Idag har företagen ett nytt synsätt till användning av 
externa aktörer och allt fler använder sig av outsourcing. För att lyckas 
konkurrera på marknaden är det viktigt att företagen håller sig till sitt 
expertisområde. De aktiviteter som ligger utanför kärnkompetensområdet kan 
utföras av externa aktörer. Kärnkompetens är den kompetens som företaget 
besitter och som speglar företagets affärsidé. Externa aktörer är oftast ledande 
inom viss teknik som det ursprungliga företaget inte har som kärnkompetens. 
Genom att använda sig av de externa aktörernas kunskap och teknik blir hela 
företagets försörjningskedja mer effektiv och lönsam (Ahl & Johansson, 2002). 
Ahl och Johansson (2002) beskriver hur Council of Logistics Management 
redogjorde för motiv till att använda externa företag som en del i 
försörjningskedjan:  
 

Council of Logistics Management listade 1997 i sin årliga 
konferensrapport de motiv köpande företag generellt har för att använda 
outsourcing:  Kärnkompetens: Genom användning av outsourcing tillåts företag att 
fokusera på att utveckla, och ytterligare spetsa till sina kärnkompetenser.  Globalisering: Skapar möjlighet att lättare hantera sin försörjningskedja 
på nya marknader och att snabbare uppnå kulturell integration genom 
användandet av partnerföretags nätverk.  Teknologi: Ger tillgång till den senaste teknologin inom områden samt 
optimerar hanteringen, vilket i sin tur kan öka process- och 
systemkapaciteten.  Arbetskraft: Ökar flexibiliteten och personalens förmåga att matcha 
förändrade volymer och efterfrågan.   Information: Teknologi, analystekniker och processer som lättare kan 
omvandla rådata till användbar information.   Delad risk: Kapitalrisken minskas drastiskt samtidigt som resurser frigörs.   Kostnadsfaktorer: Sänker kostnaderna genom utnyttjande av en mer 
kostnadseffektiv partner. Gör även om fasta kostnader till rörliga sådan.  
(Ahl & Johansson, 2002: 9). 

 
Tredjepartslogistik har många fördelar men det finns även nackdelar med denna 
typ av logistik. När ett företag använder sig av outsourcing försvinner 
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överblicken över de aktiviteter som lämnats bort. Tillit och kommunikation 
mellan de olika parterna är en central del för att få samarbetet att fungera (Ahl & 
Johansson, 2002). 
 
Zhoi, Hui och Liang (2010) beskriver att ett samarbete mellan olika företag är 
väsentligt för att kunna utnyttja den maximala lastkapaciteten, vilket är något 
som ligger till grund för TPL. Med fler kunder kan transporterna samordnas för 
att nå ännu högre fyllnadsgrad i transporterna. Tredjepartslogistiker har som 
fördel att kunna effektivisera lastplaneringen eftersom de kan samordna fler 
kunder. Effektiviserad lastplanering leder till maximalt utnyttjande av resurser i 
lager (Zhoi, Hui, & Liang, 2010). 

3.1.4  Logistiksystem 
Inom tillverkande verksamheter omfattar logistik försörjning, produktion samt 
distribution, se figur 6. Försörjning innebär att material och komponenter till 
produkter levereras till fabriker, produktion där en vara eller produkt 
produceras och distribution där den färdiga produkten transporteras till kund. 
Mellan logistiksystemets delar finns lager som lagerhåller material, färdiga 
produkter och lager för vidare distribution (Oskarsson et al., 2013).  
 

 
Figur 6. Logistiksystemets tre delar (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013: 68) 

Ett företag kan bestå av avdelningar som materialförsörjning, produktion och 
distribution vilka kan ses som delsystem i det hela systemet. Planering och 
genomförande av alla aktiviteter i delsystemen bör genomföras effektivt 
samtidigt som informationsspridning mellan avdelningarna är avgörande för att 
företaget ska fungera och vara lönsamt. Logistik kan ses som det stora 
övergripande systemet som effektiviserar verksamheten. I verkligheten innebär 
logistik att effektivisera verksamheter med mål att minska totalkostnaderna men 
samtidigt öka leveransservicen. Effektivisering innebär att någonting blir bättre 
än vad det var från början och ett företag har flera faktorer som kan påverka 
effektiviteten i form av kundservice, kostnader, kapitalbindning och miljö, se 
figur 7. Figuren illustrerar hur variablerna samspelar, där tid och flexibilitet är 
mått som visar hur effektiviteten kan mätas. Kundservice beror av 
leveransservicen som innefattar kostnader som uppstår på grund av 
materialhantering och informationssystem om material. Kapitalbindning 
innefattar anläggningstillgångar som utrustning som används under längre tid. 
Ett företags flexibilitet styr hur både produkter och leveranser kan förändras 
baserat på kunders efterfrågan.  Ett system som är tidseffektivt påverkar 
kundservicen positivt och leder till lägre kapitalbindning eftersom produkterna 
får kortare genomloppstid i systemet. Dagens samhälle ställer även höga krav på 
att verksamheterna ska minimera miljöpåverkan vilket innebär att miljön är en 
viktig faktor som påverkar de beslut som måste tas. Fordonstransporter 
planeras för att minska utsläpp och företag planerar returtransporter för att 
minimera miljöpåverkan (Jonsson & Mattsson, 2011). 
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Figur 7. Effektivitetsvariabler i ett logistiksystem (Jonsson & Mattsson, 2011: 26). 

3.2  Materialflöde 
I logistiksystemets tre delar lagerhålls material eller färdiga produkter. Mellan 
försörjning, produktion och distribution transporteras material eller varor till 
olika lagerpunkter. I materialflödet sker förflyttning av material eller produkter, 
lagerhållning av materialet eller varorna samt hantering som innebär packning 
och etikettering. Lagerhållning är en central del i materialflödet. I 
försörjningsdelen lagerhålls material som ska användas i produktion. 
Halvfärdiga produkter lagras i förråd innan de färdigställs och färdiga produkter 
lagerhålls i färdigvarulager innan de transporteras till ett centrallager eller 
direkt till kund. Figur 8 beskriver hur materialflödet kan se ut genom ett 
logistiksystem (Jonsson & Mattsson, 2011). 
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Figur 8. Materialflöde genom logistiksystemets tre delar, försörjning, produktion samt distribution 

(Jonsson & Mattsson, 2011: 67). 

Studien fokuserar endast på färdigvarulager i distribution, den sista delen av 
logistiksystemet. Det rödmarkerade området i figuren är färdigvarulagret i 
distributionen, vilket visar den del av logistiksystemet som studien berör.  

3.2.1  Lagerhållning i logistiksystemet 
Lagring kan ske i logistiksystemets alla delar och bör vara så effektiv som möjlig 
för att minimera lagerhållningskostnaderna. Fler lagerhållningsplatser i lagret 
ökar möjligheten att utnyttja hela lagrets kapacitet. Ställage är hyllor som är 
konstruerade för lastbärare exempelvis pallar. Om ställagen ställs för tätt kan 
gångarna mellan ställagen bli för trånga vilket leder till att truckar varken kan 
fylla på material eller plocka produkter på kort tid. Det bör finnas tillräckligt med 
yta mellan ställagen för att truckar ska kunna hämta och lämna produkter på 
lagerhållningsplatserna obehindrat (Jonsson & Mattsson, 2011). 
 
Material och produkter bör placeras på rätt position i lagret vilket leder till 
effektiv lagerhållning. Med rätt position menas att produkter som plockas 
frekvent inte bör vara placerade högt upp på ställage utan så långt ned som 
möjligt för att personal lättare ska kunna plocka produkterna. Oftast lagerhålls 
inte en sorts produkt utan många olika sorter, både material- och 
storleksmässigt, vilket innebär att lagret kan delas in i olika zoner för att 



17 
 

underlätta hanteringsarbetet. Genom att placera produkter i samma kategori kan 
tidsåtgången för plocket effektiviseras (Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.2.2  Plockning 
En plockorder innehåller information om vilken produkt som ska levereras, 
vilket antal som ska plockas och från vilken plockhylla produkten ska plockas. En 
plockorder innehåller ofta olika produkter från samma produktfamilj, vilket gör 
att produktfamiljerna bör lagerläggas i zoner. En produktfamilj innehåller 
produkter som resulterar i en slutprodukt som sätts samman hos kunden. 
Alternativt kan produkter från olika produktfamiljer som plockas frekvent 
lagerläggas i samma zon. Om produkterna är placerade strategiskt i lagret 
medför det minskade transportavstånd på lagerområdet. Det finns olika typer av 
tillvägagångssätt för hur plockning kan genomföras. I centrallager, där materialet 
eller produkten ska plockas för att levereras till kund, kan antingen principen ╊material-till-man╊ eller ╊man-till-material╊ användas. Om en plockorder 
innehåller många små produkter som plockas frekvent är det lämpligt att köra 
fram materialet till den hanteringsyta som används för att packa och etikettera 
produkterna vilket medför minskad transporttid för plocket, denna princip av plock är ╊material-till-man╊. ╊Man-till-material╊ är den andra principen där 
personalen plockar material från lagerhållningsplatsen direkt. Plocket bör ske i 
en bestämd ordning så att personalen inte kör onödiga transportsträckor. 
Produkterna kan plockas i den ordningen som de är placerade på lagret för att 
minimera förflyttningarna mellan de olika lagerhållningsplatserna (Jonsson & 
Mattsson, 2011).  

3.2.3  Lastbärare 
Materialflödet effektiveras genom att använda lastbärare. Europa-pallen (EUR-
pall) är en standardiserad lastbärare som kan användas för att förflytta 
produkter på ett smidigt sätt. Produkter som är placerade på pallar är lätta att 
förflytta och lastas smidigt på fordon. Lastbärare används även för att skydda 
produkterna mot skador som kan uppkomma vid transport eller hantering med 
truck (Jonsson & Mattsson, 2011).  

3.2.4  Lastnings- och lossningstider 
I terminalerna sker lossning och lastning av transporter som anländer vid olika 
tidpunkter. Vilka tidpunkter som transporterna anländer planeras så att 
terminalen kan utnyttja den maximala kapaciteten. Den optimala lösningen är att 
få ett så jämnt flöde på lastnings- och lossningstiderna som möjligt för att kunna 
använda lastbärarna kontinuerligt. För att göra detta möjligt tilldelas 
transporterna slottider som är specificerade tider då transporten ska lossas eller 
lastas. Genom att sprida ut slottiderna jämnt över hela dagen kommer 
kapaciteten på terminalen att öka då lastbärarna kan användas kontinuerligt 
(Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.2.5  Lageradministrationssystem  
Lageradministrationssystem (warehouse management system, WMS), innehåller 
information och stöd för aktiviteter relaterade till lagerverksamheten. 
Lageradministrationssystem kan innehålla funktioner som godsmottagning, 
lagerläggning, lageradministration, ordermottagning och plockorder, 
transportdokumentation och materialstyrning (Jonsson & Mattsson, 2011).   
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Godsmottagning innebär att ankommet gods registreras, matchas med 
inköpsorder och leveransavisering (Jonsson & Mattsson, 2011). Ankommet gods 
ska inspekteras genom att kontrollera godsets skick så att det inte har skadats 
under transporten (Hompel & Schmidt, 2007). Godsskador kan uppstå under 
transporter, om det har samlastats med annat gods som skadat godset, om 
godset har hanterats med slarv och vårdslöshet eller om godset varit bristfälligt 
emballerat (Lumsden, 2006). Lageradministrationssystemet ger information om 
godset ska lagerläggas och vart det ska lagerläggas (Jonsson & Mattsson, 2011). 
När godset har registrerats distribueras det direkt till lagerområdet där det ska 
lagerhållas. Om godset inte ska transporteras direkt till lagerhållningsområdet 
utan till utleveransområdet för leverans benämns detta som cross-docking 
(Hompel & Schmidt, 2007). Cross-docking innebär att godset inte lagerhålls utan 
levereras relativt omgående till kund efter att godset ankommet och delats upp i 
mindre partier eller packats ihop med annat gods (Storhagen, 2011). 
 
Lageradministrationssystemet har en funktion för lageradministration som 
uppdaterar lagersaldon vid aktiviteter som lagerläggning och uttag. 
Lageradministreringsfunktionen innehåller även information om vart godset är 
placerat. Lageradministrationssystemet har ytterligare funktioner för 
ordermottagning och plockorderhantering där systemet tar emot order, skapar 
plockorder och leveransaviseringar av inkomna order. Transportdokumentation 
innebär att lageradministrationssystemet skriver ut etiketter med information 
som ska finnas på godset som ska levereras. Lageradministrationssystemet 
innehåller en funktion för materialstyrning där godset planeras med hjälp av 
beställningspunkter (Jonsson & Mattsson, 2011). Beställningspunktssystem 
används för att lägga beställningar på nya artiklar när lagernivåerna når de 
bestämda beställningspunkterna. När beställningspunkten som är en bestämd 
kvantitet underskrids ska återfyllning av lagret ske. Beställningspunkten 
beräknas med hjälp av förväntad efterfrågan, nivån för säkerhetslager, som är ett 
buffertlager som säkerställer att produkter kan plockas från lagerhylla även om 
efterfrågan ökar samt ledtiden som är tiden från beställning till att artiklarna 
fylls på, se ekvation 1 (Lumsden, 2006).  
 �� = 穴結券 血�堅懸ä券建欠穴結 結血建結堅血堅å訣欠券 憲券穴結堅 健結穴建件穴結券 + 嫌ä倦結堅ℎ結建嫌健欠訣堅結建 = � ∗ �劇 + 鯨�       (1) 
 
Effektiva lageradministreringssystem innehåller information som stödjer 
aktiviteter i lagerverksamheten som insamlad data från streckkoder och RFID. 
Streckkoderna används för att identifiera objekt och innehåller information om 
godset där streckkodsläsare med laserscanner kan användas för att läsa av 
streckkoderna. Radio frequency identification, RFID, identifierar automatiskt 
objekt med hjälp av radiovågor. Identifieringen av objekt sker med hjälp av 
RFID-transpondrar eller RFID-taggar med mikrochip placerat på godset (Jonsson 
& Mattsson, 2011; Hompel & Schmidt, 2007). Andra sätt att identifiera objekt är 
med hjälp av produktens förpackning. Förpackningarna används bland annat för 
att ge information om produkten, som hur godset ska hanteras och om godset 
inte får utsättas för höga eller låga temperaturer (Lumsden, 2006).  
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3.2.6  Integrering av WMS och TMS 
Mason, Ribera, Farris och Kirk (2003) redogör för att integration av 
lageradministrationssystem och transportplaneringssystem (transport 
management system, TMS) kan förbättra leveransservice, minska kostnader 
samt minska ledtidsvariationen vilket leder till effektivare företag. 
Transportplaneringssystem innehåller funktioner som optimerar 
totalkostnaderna och leveransservicekraven. Funktioner i TMS är utformning av 
transportnätverket som innebär optimering av lokaliseringen av terminalerna, 
transportoptimering som innebär att optimera användningen av 
transportresurserna, ruttplanering för att bestämma transportrutter, 
lastplanering som innebär att bestämma mixen av gods för att fylla lasten, 
godsdokumentation som innebär att all viktig information om godset skrivs ut 
och tracking och tracing innebär att godset kan spåras under transporten 
(Jonsson & Mattsson, 2011; Mason, Ribera, Farris, & Kirk, 2003). 

3.3  Leveransservice 
Företags förmåga att möta kundens önskemål är ett mått på leveransservice. 
Leveransservice kan värderas utifrån kunden förväntningar. För att kunna 
tillfredsställa kunders olika behov krävs hög leveransservice, som innebär att 
företaget kan ge den information och den service kunden efterfrågar. När 
produkten levereras är det viktigt att den uppsatta ledtiden följs, vid 
ledtidsavvikelser bör information om försening nå kunden tidigt i 
leveransprocessen. Hög leveransservice kräver även att företaget levererar rätt 
produkter till rätt kund i tid. Företaget bör även kunna hantera möjliga 
reklamationer och återförsändelser. Leveransservice kan delas upp i sex 
leveransserviceelement vilka är ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, 
information, flexibilitet/kundanpassning och lagertillgänglighet. Figur 9 visar 
hur de olika leveransserviceelementen samverkar i ett logistiksystem 
(Oskarsson et al., 2013). 
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Figur 9. Leveransserviceelement (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013: 42). 

Figur 9 illustrerar vilka leveransserviceelement som påverkar de olika delarna i 
logistiksystemet. Kundanpassning, flexibilitet, ledtid och information är 
serviceelement som påverkar hela systemet, det vill säga både leverantör och 
kund. Lagertillgängligheten är ett serviceelement som enbart påverkar 
leverantören medan leveranssäkerhet och leveranspålitlighet är serviceelement 
som enbart påverkar kunden.  

3.3.1  Ledtid  
Ledtid kan beräknas olika beroende på vilken ledtid som är av intresse. Ledtid 
brukar vanligtvis räknas från det att kunden lägger en order hos företaget till att 
produkten är levererad till kunden. Ledtid kan även beräknas inom företaget, 
som till exempel tiden från det att ordern plockas från lagerhyllan till att ordern 
är lastad i transporten (Oskarsson et al., 2013). 

3.3.2  Leveranspålitlighet 
Hög leveranspålitlighet betyder att kunden kan lita på att leverantören levererar 
produkten vid den överenskomna tiden. Kunder är mer angelägna om att 
produkter levereras i tid än att produkterna har kort leveransledtid. Ekvation 2 
visar hur leveranspålitligheten beräknas (Oskarsson et al., 2013). 
 �結懸結堅欠券嫌喧å健件建健件訣ℎ結建結券岫%岻 = �津痛�鎮 鎮勅�勅追�津鎚勅追 沈 痛沈鳥痛墜痛�鎮痛 �津痛�鎮 鎮勅�勅追�津鎚勅追 ∗ などど     (2) 

3.3.3  Leveranssäkerhet 
Kunderna räknar med att få rätt produkter till rätt plats eftersom det är ett 
grundläggande krav från kund. Företaget måste se till att rätt produkt levereras 
till kunden på rätt adress för att upprätthålla hög leveranssäkerhet, ekvation 3 
beskriver beräkning av leveranssäkerhet (Oskarsson et al., 2013). 
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�結懸結堅欠券嫌嫌ä倦結堅ℎ結建結券岫%岻 = �津痛�鎮 賃墜陳椎鎮勅痛痛� 捗勅鎮捗追沈� 鎮勅�勅追�津鎚勅追痛墜痛�鎮痛 �津痛�鎮 鎮勅�勅追�津鎚勅追 ∗ などど  (3) 

3.3.4  Information 
Informationen mellan kund och leverantör är viktig för att skapa god 
leveransservice. Leverantören önskar information från kunden för att kunna 
förutspå framtida efterfrågan och anpassa leverantörens produktion för att möta 
kundens efterfrågan. Kunden önskar även information från leverantören för att 
kunna veta vart den beställda produkten befinner sig i leveransprocessen 
(Oskarsson et al., 2013). 

3.3.5  Flexibilitet/Kundanpassning 
Kunder har olika behov där vissa kräver speciella kundanpassningar. För att 
kunna anpassa sig till kundens behov är det viktigt att företaget är flexibelt i sin 
logistik (Oskarsson et al., 2013). 

3.3.6  Lagertillgänglighet 
När kunden lägger en order hos leverantören undersöker leverantören om 
produkten finns i lager och om den kan levereras direkt till kunden. Om 
leverantören kan leverera produkten direkt har leverantören en bra 
lagertillgänglighet. Måttet går endast att använda hos de leverantörer som 
tillhandahåller ett lager och inte hos de leverantörer som tillverkar produkter 
mot order. Lagertillgängligheten kan beräknas enligt ekvation 4. Antal 
levererade order i förhållande till totalt antal order beskriver 
produkttillgängligheten i lager. Om alla lagda order finns att tillgå i lager är 
lagertillgängligheten 100 % enligt ekvation 4 (Oskarsson et al., 2013). 
 �欠訣結堅建件健健訣ä券訣健件訣ℎ結建岫%岻 = �津痛�鎮 鎮勅�勅追勅追�鳥勅 墜追鳥勅追痛墜痛�鎮痛 �津痛�鎮 墜追鳥勅追 ∗ などど    (4) 

3.4  Kundorderpunkt 
Kundorderpunkt är den punkt i logistiksystemet där ordern från kunden läggs. 
Beroende på om kundorderpunkten är i början av logistiksystemet eller i slutet 
av logistiksystemet har olika antal aktiviteter utförts på den slutgiltiga 
produkten. I vissa logistiksystem ligger färdiga produkter i lager tillverkade för 
framtida efterfrågan. Kundorderpunkten för färdigtillverkade produkter ligger 
sent i systemet, vilket leder till att produkten kan levereras direkt. Sen 
kunderorderpunkt i systemet möjliggör kort ledtid vilket uppskattas hos 
kunden, se figur 10 (Oskarsson et al., 2013). 
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Figur 10. Kundorderpunkten ligger i logistiksystemets tredje del distribution (Oskarsson, Aronsson, 

& Ekdahl, 2013: 59) 

I de logistiksystem där kundorderpunkten ligger tidigt i processen har 
produkten inte tillverkats, eftersom produkten börjar tillverkas när ordern lagts. 
I dessa system blir ledtiden lång från det att kunden har lagt sin order till att 
kunden fått sin produkt (Oskarsson et al., 2013). 

3.5  Färdigvarulager 
Genom att tillhandahålla en balanserad nivå av produkter i lager minskar risken 
för störningar mellan tillgång och efterfrågan av produkter. Eftersom produkter 
är lagrade till en balanserad nivå i företagets lager kan företaget försörja 
terminaler och sin egen produktion (Storhagen, 2011). 
 

Främsta uppgiften för ett färdigvarulager är att fånga upp 
svängningar mellan tillgång och efterfrågan för en produkt 
(Storhagen, 2011: 119). 

 
Färdigvarulager lagerhåller färdiga produkter som kan levereras till både 
distributionscentraler och direkt till kunder. Fabrikslager lagerhåller produkter 
som har färdigställts i produktionen där lagret är i direkt anslutning till 
produktionen. Fabrikslager är färdigvarulager som tillgodoser kundernas behov 
antingen direkt eller via terminaler.  En terminal är en annan typ av 
färdigvarulager som även benämns som centrallager, depå, mellanlager eller 
distributionslager. Produkterna och varorna som lagerhålls i terminaler har 
transporterats från den tillverkande fabriken till terminalen (Storhagen, 2011). 

3.6  Fyllnadsgrad  
Fyllnadsgrad är ett mått på hur stor andel av den totala kapaciteten som 
används. Tillgänglig yta som inte används är förlorad intäkt menar Harmon 
(1993). För tredjepartslogistiker är det viktigt med hög fyllnadsgrad både i lagret 
och i transporterna. Varje fylld lagerhylla leder till intäkt för tredjepartsföretaget 
eftersom kunden betalar för varje produkt som lagerhålls, ju fler produkter som 
finns i lagret desto större intäkt för tredjepartsföretaget. Hög fyllnadsgrad i 
transporterna gör att kapaciteten i transporten utnyttjas maximalt. Genom att 
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utnyttja befintliga transporter maximalt kan antalet transporter minimeras. 
Fyllnadsgrad kan beräknas olika beroende på vilket mått som är av intresse. 
Några mått som kan användas är volym, vikt och flakmeter där flakmeter 
beräknas som den upptagna ytan av ett flak.  Eftersom fyllnadsgrad kan 
beräknas på olika sätt går det inte att sätta de olika beräkningsstrategierna i 
förhållande till varandra. Om produkter lastas på en transport och den maximala 
lastvikten uppnås har lastbilen en fyllnadsgrad på 100 % i vikt. Däremot 
garanteras inte att lasten uppnår 100 % fyllnadsgrad i volym. Transportören bör 
planera maximal last både för transporten och returtransporten för att öka 
fyllnadsgraden totalt. En lastbil har exempelvis 50 % i fyllnadsgrad totalt om 
fordonet har 100 % i fyllnadsgrad till kund men kör tillbaka med tomt fordon 
(Jonsson & Mattsson, 2011; Harmon, 1993) 
 

Utnyttjandet av lastkapaciteten brukar benämnas fyllnadsgrad och mäts 
som utnyttjad andel av den totalt tillgängliga lastvolymen, lastytan, 
flakmeter eller maxvikten (Jonsson & Mattsson, 2011: 388). 

 
Ett mål i logistiksystem är att minimera kostnaderna vilket kan underlättas 
genom att utnyttja kapaciteten maximalt i transporter, i produktion samt i lager 
(Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.7  Kapacitetsbegränsning 
Mellan logistiksystemets tre delar anpassas flödet till den befintliga kapacitet 
som finns på varje del. Lägre kapacitet i en aktivitet i processen hindrar flödet att 
passera och det bildas kö i systemet. Flödet kan inte överskrida den minimala 
kapacitet som processens aktiviteter tillhandahåller. En kapacitetsbegränsning, 
även kallad flaskhals bildas då en aktivitet når sin maximala kapacitet och 
aktiviteter innan och efter har högre kapacitet. Flaskhalsen begränsar därför 
kapaciteten i hela logistiksystemet (Oskarsson et al., 2013).  

3.8  Flödeskartläggning  
I nulägesbeskrivningen i kapitel 5 beskrivs utleveransprocessens flöde gällande 
material och information. Flödeskartläggning är ett hjälpmedel för att se hur 
många aktiviteter, lagerpunkter samt avdelningar på företaget som ger 
information och har en aktiv roll i flödet. Kartläggning består av en flödeskarta 
med olika symboler som visar hur flödet hänger samman, symbolerna som ingår 
i en flödeskartläggning visas i figur 11 (Oskarsson et al., 2013). 
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Figur 11. Flödeskartläggningens olika symboler (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013: 175). 

Varje rektangel beskriver en aktivitet eller operation som utförs. En triangel är 
en symbol för lager som till exempel ett materialförråd eller färdigvarulager. En 
romb beskriver beslutspunkter i processen. Heldragna pilar betyder att det sker 
ett materialflöde och streckade pilar visar informationsflöden. Datorsystem 
betecknas med en cylinder och dokument betecknas med ett pappersark.  
 
Figur 12 visar ett exempel på en flödeskartläggning som tydliggör aktiviteterna i 
en process som kartläggs. Leverantören tar emot en order på ett dokument från 
inköpsavdelningen hos en kund. Leverantören skickar produkten till kundens 
godsmottagning. Kunden tar emot produkten och gör en ankomstkontroll. Vid 
ankomstkontrollen avgörs om produkten är godkänd eller inte. Om produkten är 
godkänd läggs den in i materialförrådet och datasystemet uppdateras med det 
nya lagersaldot. Om godset inte är godkänt skickas det tillbaka till leverantören. 
Information om det icke godkända godset skickas på ett dokument till 
inköpsavdelningen som beställer nya produkter. Det aktuella lagersaldot som 
finns i datasystemet skickas till inköpsavdelningen som avgör om flera 
produkter borde köpas in. En flödeskartläggning av utleveransprocessen i 
studien visas i kapitel 5.3. 
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Figur 12. Exempel på en flödeskarta (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013: 176). 

3.8.1  Värdeskapande aktiviteter i en process 
En process är en kedja av aktiviteter som sker i en viss följd. Resurser som 
arbetskraft, material och utrustning krävs för att aktiviteterna ska genomföras 
och resultatet av aktiviteterna är produkter, tjänster och information som 
levereras till kund, se figur 13.  
 

 
Figur 13. Process med resurser som förädlas till ett resultat som levereras till kund (Bergman & 

Klefsjö, 2002: 39). 

En del aktiviteter tillför värde till produkten eller tjänsten som produceras, vilket 
innebär att produktens eller tjänstens värde ökar. Produktens värde kan öka när 
produkten förflyttar sig i logistiksystemets olika delar. Icke värdeskapande 
aktiviteter är när produkten måste genomföra aktiviteter som inte tillför något 
till produkten som exempelvis när produkten transporteras från en 
lagerhållningsplats till en annan lagerhållningsplats. Däremot är emballering och 
etikettering värdeskapande aktiviteter eftersom produkten skyddas från 
eventuella skador och kunden får information från etiketten (Bergman & Klefsjö, 
2002). 
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3.8.2  Värdeflödeskartläggning/ Value Stream Mapping, VSM 
Syftet med värdeflödeskartläggning är att eliminera icke värdeskapande 
aktiviteter för att skapa effektivare processer. Övergripande är denna 
kartläggningsmetod ett verktyg för att visualisera alla aktiviteter i en process. 
Aktiviteter kan delas upp i tre olika kategorier icke värdeskapande, nödvändiga 
men icke värdeskapande och värdeskapande aktiviteter. Genom att kartlägga 
processer kan värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter identifieras för 
att i ett senare skede eliminera aktiviteter som inte tillför värde i processen. En 
nödvändig men icke värdeskapande aktivitet är till exempel transporter på lager. 
Transporter är nödvändiga för att kunna förflytta produkter på lagret men tillför 
inget värde på produkten (Hines & Rich, 1997). 
 
De sju vanligaste slöserierna i en process är överproduktion, väntetid, 
transporter, onödig bearbetning, onödig lagerhållning av produkter, onödig 
förflyttning och felaktiga enheter. Överproduktion kräver fler resurser, fler 
lagerhållningsplatser och leder till ökad ledtid i produktionen. Onödig väntetid 
för produkter och resurser uppstår när produkten inte bearbetas eller förflyttas 
utan endast tar upp lageryta. Onödig väntetid för resursen leder till att 
resurskapaciteten inte utnyttjas maximalt. Resurser och produkter som väntar 
påverkar hela försörjningskedjan genom ökad ledtid och ojämnt flödet i hela 
systemet. Transportanvändningen bör minimeras då onödiga transportavstånd 
kräver extra resurser. Bearbetning av produkter bör ske på enklast möjliga sätt 
eftersom komplexa lösningar och maskiner kräver onödig bearbetning. 
Överflödig lagerhållning kan öka ledtiden för produkter samt öka 
lagerhållningskostnader. Det kan finnas dolda problem som är svåra att 
identifiera i stora lager. Problemet kan se ut att vara i lagerhållningen eftersom 
lagret är stort, men kan vara beläget någon annanstans i försörjningskedjan. 
Osäkerhet hos leverantörer kan leda till större lager för att kunna säkerställa 
saldo på lagerhyllorna. Onödiga förflyttningar kräver tid och resurser. Felaktiga 
enheter leder till direkta kostnader på grund av ombearbetning eller kassationer 
av produkter (Hines & Rich, 1997). 

3.9  Lean  
Lean är en strategi för hur verksamheter ska bedrivas och kan därför inte 
definieras som en metod eller aktivitet som ska utföras. Strategin innebär att 
eliminera alla slöserier i en verksamhet och att alltid arbeta mot ständig 
förbättring. Företaget Toyota har under årtionden utvecklat lean för att optimera 
sin produktion och har utvecklat lean production genom att alltid sträva efter att 
verksamheten ska bli bättre. Lean fokuserar på att eliminera slöserierna samt att 
sträva mot ett maximerat kundvärde. Slöseri är icke värdeskapande aktiviteter 
och kan vara avvikelser som sker i verksamheten. Genom att synliggöra 
avvikelserna kan dessa lösas och slöserierna reduceras (Eriksen, Fischer, & 
Monsted, 2010; Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2008). 
 
Verksamheter som använder sig av lean styrs med hjälp av principer. 
Principerna är riktlinjer på hur företaget vill att verksamheten ska bedrivas men 
ger inte svar på hur problem ska lösas på bästa sätt i företaget utan mer vilka 
kriterier som definierar en bra lösning. Eftersom det inte finns riktlinjer på hur 
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problemen ska lösas är medarbetare med och bidrar till lösningar och 
förbättringar inom företaget vilket leder till engagerad personal (Eriksen et al., 
2010; Petersson et al., 2008). 
 
Grundbegreppen för de olika principerna inom lean defineras enligt Eriksen, 
Fischer och Monsted (2010) som: 
  komma fram till hur värde skapas för kunden och bli medveten om 

värdeflödet i den egna verksamheten för att tillgodose kundens behov  identifiera slöseriet i värdeflödet, det vill säga de aktiviteter som inte 
skapar värde för kunden, och få stopp på det  skapa ett flöde i arbetet med så få hinder som möjligt   arbeta utifrån ett dragande system där kunden bestämmer behovet och 
takten  mobilisera hela organisationen och skapa kompetens för att genomföra 
ständiga förbättringar, inklusive uppföljningar (Eriksen, Fischer, & 
Monsted, 2010 :11). 

3.9.1  Lean-principerna 
Princip 1- Förstå kunderna och organisera arbetet 
Princip 1 går ut på att förstå vad som ger värde till kunden och hur verksamheten 
ska organiseras för att uppnå ett maximalt kundvärde. En kartläggning utförs för 
att kunna identifiera alla flöden i verksamheten som leder fram till hög 
kundnöjdhet. Vid kartläggningen kan slöserier i flödet identifieras och i bästa fall 
elimineras. Även förbättringsförslag och olika justeringar i flödet kan identifieras 
(Eriksen et al., 2010). 
 
Princip 2- Ta över styrningen 
Den andra principen går ut på att ledningen tar över styrningen i verksamheten 
för att få företaget att sträva mot gemensamma mål och visioner. Genom att 
arbeta mot tydligt uppsatta mål kan ledningen följa upp verksamheten och 
identifiera avvikelser som sker. Att sätt upp mätbara och realistiska mål i 
företaget är viktigt för att kunna engagera och få målmedveten personal (Eriksen, 
et al., 2010).  
 
Princip 3- Skapa synlighet 
Princip 3 går ut på att skapa synlighet i verksamheten. Synlighet i verksamheten 
skapas genom att använda verktyg som till exempel arbetsflödeskartor, 
mätningstavlor och resultattavlor. Synligheten gör det möjligt för personal och 
chefer att fokusera på rätt saker i verksamheten och gör det även möjligt att öka 
förståelsen hos personalen eftersom en helhetssyn skapas (Eriksen et al., 2010).  
 
Princip 4- Lita på standarder 
Princip 4 lita på standarder, beskriver hur en process eller aktivitet ska utföras. 
Genom att införa beskrivningar och checklistor på hur aktiviteter eller processer 
ska utföras kan hållbara verksamheter skapas. Styrdokumenten som skapas bör 
ändras samtidigt som verksamheten utvecklas för att ständigt sträva mot 
förbättring (Eriksen et al., 2010).  
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Princip 5- Tydliggöra ansvaret 
I den femte principen ska ansvaret tydliggöras. Chefer och ledningen har det 
yttersta ansvaret för hela verksamheten och bär därmed det yttersta ansvaret för 
lean. Ledningen bör vara ett föredöme gentemot de som fysiskt arbetar med 
produkten eller tjänsten för att arbetet med lean ska speglas i hela verksamheten. 
Ansvaret för en fungerande användning av lean ligger inte enbart hos ledningen 
utan hos alla medarbetare i verksamheten, vilket skapar delaktig personal som i 
sin tur leder till att företaget ständigt utvecklas (Eriksen et al., 2010).  
 
Princip 6- Skapa flöde 
Princip 6 går ut på att skapa ett jämnt flöde i de befintliga processerna. Flödet 
bör gå så fort som möjligt utan avvikelser och avbrott, detta behöver inte betyda 
att personalen behöver arbeta fortare utan att produkterna eller tjänsterna går 
smidigt genom processen. Genom att skapa en process med ett jämnt flöde bör 
väntetider och möjliga kapacitetsbegränsningar elimineras. Vid kartläggning av 
flöden i processer används ofta värdeflödesanalys (Eriksen et al., 2010).  
 
Princip 7- Förebygga fel 
Den sjunde principen innebär att verksamheten bör förebygga fel som kan 
uppstå. För att rätta till fel i en process skickas oftast produkten tillbaka i flödet 
eller om det gäller en tjänst så görs oftast tjänsten om. Lean fokuserar på att 
förebygga fel istället för att rätta till felen när de redan uppstått. För att 
långsiktigt kunna arbeta med att förebygga fel är det viktigt att gå till botten med varför fel en gång uppstått, detta görs med de ╊5 varför╊. Metoden syftar till att 
fråga sig själv varför problemet uppstått fem gånger för att gå till botten med 
problemet och finna grundorsaken (Eriksen et al., 2010).  
 
Princip 8- Ständiga förbättringar 
Den åttonde principen innebär att verksamheten alltid ska sträva efter ständiga 
förbättringar. Inom lean används ordet Kaizen som betyder vägen mot ständig 
förbättring. Ledningen bör vara engagerad för att motivera personalen till att 
alltid ta initiativ som leder till förbättringar i verksamheten. Det är viktigt att 
personalen som direkt jobbar med systemen känner sig hörda och att deras 
förbättringsinitiativ tas på allvar och följs upp. För att förbättringar ska kunna 
ske är det viktigt att alla andra principer i lean arbetet fungerar (Eriksen et al., 
2010).  

3.9.2  Lean huset 
De olika principerna kan illustreras i lean huset som visas i figur 14. Alla 
principerna måste vara byggstenar i huset för att kunna bygga taket som 
representerar vad lean vill uppnå, maximerad kundnytta. Husgrunden byggs av 
de fem första principerna och de måste fungera för att husbygget ska kunna 
fortsätta. Husgrunden bidrar till en robust grund som motverkar stress i 
verksamheten. Väggarna skapas av princip 6 och 7, de principerna ses som 
stöttepelare för att kunna uppnå målet med lean. Den åttonde principen ständiga 
förbättringar ses som interiören i huset. Utan en husgrund, väggar och tak kan 
inte ständiga förbättringar ske i verksamheten. Med hjälp av alla byggstenar i 
huset kan taket läggas vilket illustrerar att målet med lean kan uppnås. 
Maximera kundnyttan kan ses som det sista steget vid ╊husbygget╊.  
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Figur 14. Lean huset är uppbyggt med de åtta principerna inom lean (Lean 9000, 2014). 

I kapitel 4 beskrivs användningen av den litteratur som presenterats. Teorin som 
har studerats har valts för ökad förståelse för studiens ämnesområde. Områden 
som bland annat logistiksystemets tre delar, materialflöde, 
lageradministrationssystem, leveransserviceelement, flödeskartläggning och 
lean har studerats för att erhålla en teoretisk bas i det fortsatta arbetet i studien.  
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4  Tillvägagångssätt och genomförande 
 
Det fjärde kapitlet, tillvägagångssätt och genomförande, presenterar olika typer av 
metoder och tillvägagångssättet som används i studien. 
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4.1  Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Det finns flera vetenskapsteorier som används av forskare som genomför 
forskningsstudier. Forskarna har olika synsätt på hur deras kunskap relateras till 
de olika teorierna och det kan därför vara viktigt att förstå deras syn på 
forskningen (Patel & Davidssson, 2011). Den ontologiska (naturfilosofiska) 
inriktningen objektivism som Bryman (2011) nämner innebär att omvärlden 
existerar oberoende av vår uppfattning av den, oavsett vad vi tycker så finns 
världen. Motsatsen till objektivism är kontstruktionism vilket enligt Patel och 
Davidssson (2011) innebär social konstruktion av vetskapen om omvärlden, 
vilket betyder att vi har skapat en uppfattning om hur vetenskapen fungerar i 
sociala sammanhang (Bryman, 2011; Patel & Davidssson, 2011). 
 
Patel och Davidsson (2011) beskriver positivismen som en vetenskaplig 
metodologi, vilken är bland annat objektiv där forskaren ska kunna ersättas 
samtidigt som forskningen uppnår samma resultat. Positivismens motsats är 
hermaneutik där Bryman (2011) redogör för tolkning av individernas sociala 
företeelser (Bryman, 2011; Patel & Davidssson, 2011). Med inspiration av 
objektivismen och positivismens traditioner används både kvantitativa samt 
kvalitatitiva forskningsmetoder, läs mer om kvantitativa och kvalitativa metoder 
i avsnitt 4.2.1.  
 
Om relationen mellan teori och empiri är deduktiv innebär det enligt Patel och 
Davidsson (2011) att befintliga teorier lägger grund till en hypotes för att sedan 
empiriskt prövas. Motsatsen till deduktiv är induktiv där empirin lägger grunden 
till teorin (Patel & Davidssson, 2011). Tabell 1 redogör för 
forskningsstrategiernas differentiering. En ren kvantitativ forskningsstrategi har 
en deduktiv relation mellan teori och empiri, positivistisk kunskapsinriktning 
samt en ontologisk inriktning objektivism.  
 
Tabell 1. Forskningsstrategiernas särskiljning (Bryman, 2011: 40).  

 Kvantitativ Kvalitativ 
Huvudsaklig inriktning 
när det gäller vilken roll 
teorin ska spela i relation 
till forskning 

Deduktiv, prövning av 
teorier 

Induktiv, teorigenerering 

Kunskapsteoretisk 
inriktning 

Naturvetenskaplig 
modell, framför allt 
positivism 

Ett tolkande synsätt 

Ontologisk inriktning Objektivism Konstruktionism 

4.2  Val av metod 
Eliasson (2013) redogör för att en forskningsstudie kan genomföras antingen 
som en kvalitativ studie, en kvantitativ studie eller som en kombination av båda 
metoderna. Enligt Eliasson (2013) genomförs generaliseringar enklast med 
kvantitativa metoder medan kvalitativa metoder ger en ökad förståelse för det 
som studeras. I den här studien används därmed en kombination av båda 
metoderna.  
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Kvantitativa metoder passar särskilt bra för att göra generaliseringar 
utifrån en mindre grupp. Kvalitativa metoder passar däremot bra för att 
tränga på djupet, när det inte är viktigt att kunna generalisera vidare 
utanför en viss grupp, miljö eller sammanhang (Eliasson, 2013: 21).  

4.2.1  Kvalitativ metod  
I studien genomförs insamling av information med hjälp av bland annat 
kvalitativa metoder. Enligt Bryman (2011) beskrivs den kvalitativa 
forskningsmetoden som en öppen forskningsstrategi, vilket innebär att 
genomförandet av studier med kvalitativ metod kan se olika ut i olika studier, till 
skillnad mot den kvantitativa forskningsmetodiken som i stora drag handlar om 
insamling av numerisk data. Eftersom det finns flera olika tillvägagångssätt i en 
kvalitativ studie beskriver Bryman (2011) det som en öppen strategi. Icke-
deltagande observationer används för att nå en djupare kunskap om 
utleveransprocessen som studeras. Yin (2013) och Wallén (1996) beskriver icke-
deltagande observationer som forskning baserad och anpassad till den kontext 
som forskaren fördjupar sig inom vilket betyder att forskaren erhåller kunskap 
som inte framgår av intervjuer (Bryman, 2011; Wallén, 1996; Yin, 2013). Genom 
icke-deltagande observationer och ostrukturerade intervjuer som beskrivs mer i 
avsnitt 4.3.2 erhålls en djupare förståelse för hela utleveransprocessen och dess 
aktiviteter. 
 
Data och information som samlas in med hjälp av observationerna och de 
ostrukturerade intervjuerna analyseras och bearbetas. Om data avviker följs det 
upp genom ytterligare observationer för att stärka studien. Yin (2013) redogör 
för att en studie ska vara trovärdig och tillförlitlig vilket ställer höga krav på 
insamlingen av data. I den här studien analyseras inte områden och processer 
som ligger utanför utleveransprocessen.  

4.2.2  Kvantitativ metod  
Data kommer även samlas in med hjälp av kvantitativ metod. Enligt Eliasson 
(2013) beskrivs kvantitativ metod som insamling av numerisk data där 
matematiska tillvägagångssätt används för att analysera siffror och uppgifter 
som betecknas med siffror. Kvantitativ data kan bland annat samlas in med hjälp 
av enkät- och intervjuundersökningar men i den här studien har kvantitativ data 
samlats in med hjälp av tidtagning som beskrivs mer i avsnitt 4.4.1. Studien 
kommer även följa de steg som Bryman (2011) redogör för i en kvantitativ 
undersökning, se figur 15. Studien inleds med en teoretisk bearbetning, se 
avsnitt 4.3.1 om litteraturstudie. En hypotes tas fram med hjälp av teorin, se 
frågeställningarna under avsnitt 4.3 där även utformning av undersökningen, val 
av platser, vilka personer som ska delta beskrivs. Steg 7 till 9 berör 
datainsamling och bearbetning av insamlade data, vilken presenteras i empiri 
och modelluppbyggnad, kapitel 6. I steg 10 dras slutsatser och resultat tas fram 
för att presenteras i steg 11, se kapitel 9 (Bryman, 2011; Eliasson, 2013). 
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Figur 15. Beskrivning av den kvantitativa processen (Bryman, 2011: 151). 

Figur 16 visar en illustration av genomförandet i studien. Studiens kärna består 
av nulägesbeskrivning, empiri, förbättringsförslag samt rekommendationer och 
slutsats. Varje del är ett kapitel i rapporten där litteraturstudien, 
datainsamlingen, lean och simulering är de tillvägagångssätt som används för att 
bygga upp varje del i studien. Litteraturstudien bidrar till ökad teoretisk kunskap 
om problemet och stödjer alla delar i studien. Datainsamlingen krävs för att 
kunna genomföra en nulägesbeskrivning av systemet. Insamling av data sker 
med hjälp av intervjuer med anställda, observationer samt med historisk data. 
Nulägesbeskrivningen är den första delen i studien som genomförs för att få 
ökad förståelse för hela systemet och för att kunna analysera nuläget, empirin 
vilken är den andra delen av studien. Simulering är det verktyg som kommer 
användas för att analysera nuläget. Med hjälp av simuleringen kommer även 
förbättringsförslag och slutsatser tas fram. Lean strategins principer används 
bland annat i analysen för att ta fram förbättringsförslag.  
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Figur 16. Studiens tillvägagångsätt. 

Tillvägagångssättet i studien kan beskrivas med begreppet triangulering. 
Triangulering är en metod vilken innebär en kombination av de olika 
forskningskaraktärerna kvantitativ samt kvalitativ metod enligt Eliasson (2013). 
Patel och Davidssson (2011) redogör för triangulering som innebär att olika 
metoder används för att granska utfallet. I studien används icke-deltagande 
observationer, ostrukturerade intervjuer och annan datainsamling som ger 
resultat, om resultatet från de olika metoderna blir samma ger det ett stabilt 
underlag för vidare analys. Nulägesbeskrivningen bygger på information som 
tagits fram med hjälp av observationer, tidtagning samt ostrukturerade 
intervjuer (Eliasson, 2013; Patel & Davidssson, 2011).  
 
Informationen från metoderna används för att bygga en konceptuell modell 
vilken beskriver systemet som studeras i detalj. Studiens andra del består av den 
kvantitativa metoden där numerisk data tas fram. Transporttider, plocktider 
samt lastningstider klockas för att föras in i simuleringsverktyget, Arena 
simulation software. Simuleringsmodellen används för att illustrera hur 
utleveransprocessen ser ut och ge information om eventuella identifierade 
kapacitetsbegränsningarna och problemområden i processen. Resultatet 
används sedan för att ta fram förbättringsförslag och med hjälp av simuleringen 
analyseras olika åtgärdsförslag.  

4.3  Tillvägagångssätt 
Studiens genomförande bygger på de ställda frågeställningarna samt syftet. Figur 
17 illustrerar syftet i förhållande till frågeställningarna.  Avsnittet kommer 
presentera genomförandet för varje frågeställning. 
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Figur 17. Syftet med studien och dess frågeställningar. 

4.3.1  Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes för att få god kännedom om tidigare forskning 
och studier som utförts inom det valda området. Tidigare studier skapar en 
djupare förståelse inom området. Litteraturstudien visar hur tidigare forskare 
har angripit liknande problem och vilka metoder de har använt (Backman, 
2008). 
 
Böcker som användes var kurslitteratur, böcker inom logistik, vetenskapsteori 
samt simulering. Urvalet av källor var balanserat vilket innebar att den litteratur 
som användes inte gav en vinklad syn till de antaganden som gjordes. 
 

 

Figur 18. Arbetsgången för litteratursökning (Patel & Davidssson, 2011). 

Litteraturstudien följde den arbetsgång som Patel och Davidsson (2011) 
beskriver, se figur 18. Litteraturstudien inleddes med en förberedelsefas där 
ämnesområdet fastställdes. Vi utgick ifrån syftet och frågeställningarna för att 
fastställa ämnesområdet, vilket är logistik, kartläggning, simulering och lean. I 
det andra steget bearbetades tidigare kursmaterial inom ämnena samt 
innehållsförteckningar för att skaffa en övergripande förståelse. När vi hade läst 
på översiktligt om de olika ämnena bestämde vi oss för att använda 
databasverktyget Scopus. En databas med ett stort utbud av vetenskapliga 
artiklar inom flera olika ämnesområden, vilket var avgörande för valet av 
databas. Vi valde även att använda oss av den litteratur som fanns tillgänglig på 
Campus Norrköpings bibliotek. Med inledningsfasen genomförd var det sedan 
möjligt att söka och ta fram relevant material till studien. Relevant material 

Syftet med studien är att analysera utleveransprocessen för 
att kunna identifiera och analysera problemområden och 

kapacitetsbegränsningar i processen.
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betyder att materialet ska vara användbart i studien men även kunna stödja 
redan framtaget material, det vill säga en triangulering. När allt material var 
framtaget genomfördes en utvärdering för att undersöka om det behövdes 
ytterligare material (Patel & Davidssson, 2011). 

4.3.2  Sökstrategi 
Litteratur inom bland annat kartläggning, lean, simulering, lager, lagerstyrning 
och tidigare forskning inom liknande områden bearbetades genom granskning 
och behandling av den information som återgavs från de källor som användes. 
De bearbetade källorna bestod av böcker och vetenskapliga artiklar som berörde 
studiens ämnesområde. De vetenskapliga artiklarna hämtades från databasen 
Scopus där de blir granskade innan publicering. Granskade artiklar är 
undersökta av sakkunniga inom det område som artikeln berör, vilket 
garanterar att informationen i artikeln uppnår vetenskaplig kvalitet. Artiklarna 
som användes i rapporten hittades i Scopus med hjälp av sökord. De sökord som 
användes var bland annat delivery process, simulation of outbound, utilization of 
delivery area, optimization of outbound, utilization of warehouse space och 
value stream mapping. 

4.3.3  Källgranskning 
Det material som togs fram i det femte steget i litteraturstudien arbetsgång 
följde en fyrstegsfas som Holme och Solvang (1996) förklarar som 
källgranskningens fyra faser: observation, ursprung, tolkning samt 
användbarhet. Den första delen i källgranskningsarbetet bestod av att tillgodose 
sig med relevanta referenser genom en omfattande referenssökning på de 
ämnen som tidigare fastslagits. När vi hade sökt fram referenser undersökte vi 
ursprunget av källan det vill säga, vem eller vilka som stod bakom den 
information som återgavs i materialet. Vi kontrollerade även tillförlitligheten 
genom att kontrollera när det var daterat, hur innehållet var upplagt, den 
språkliga användningen men även om andra källor hade refererat till materialet. 
Om källan inte kändes pålitlig användes den inte. Den tredje fasen i 
källgranskningen handlar om att tolka källan vilket gjordes genom att 
kontrollera hur informationen var satt i sin kontext. I den sista och fjärde fasen 
kontrollerades källans användbarhet. Källan var användbar om den kunde 
generera information till studien. Precis som Bell (2000) menar är det viktigt att 
eftersträva ett balanserat urval av källor för att vara opartisk i sina antaganden 
vilket vi hade i åtanke genom litteratursökningen samt källgranskningen (Bell, 
2000; Holme & Solvang, 1996). 

4.4  Simulering som metodval 
Utleveransprocessen kartlades för att skapa förståelse för sambanden mellan 
aktiviteterna samt vad aktiviteterna i processen bestod av. Inledningsvis 
genomfördes en datainsamling för att samla in information för den fortsatta 
studien. Ett antal observationer av utleveransprocessen genomfördes dels för att 
undersöka vilka aktiviteter som ingick i utleveransprocessen samt för senare 
analys.  
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4.4.1 Observationer 
Enligt Backman (2008) är observationer en metod som används för att ge 
kunskap och förståelse för det verkliga systemet som ska analyseras. Genom att 
observera och studera verkligheten samlas data in för att kunna analysera 
systemet. Utfallet från observationerna varierar beroende på vem som utför 
observationen. Den mänskliga faktorn behöver beaktas när resultatet från 
observationerna ska analyseras (Backman, 2008).  
 
Inledningsvis genomfördes två övergripande observationer av hela 
utleveransprocessen med ansvarig personal som samtidigt berättade om alla 
aktiviteter i hela utleveransprocessen. Den första observationen gav en 
introducerande inblick i systemet. Den andra observationen av 
utleveransprocessen ledde till en översiktlig beskrivning av aktiviteterna i 
processen. Med hjälp av de två observationerna kunde hela utleveransen 
kartläggas på en översiktlig nivå. En detaljerad kartläggning genomfördes av 
varje aktivitet genom att observera aktiviteten mellan två till fem gånger under 
olika tidpunkter. Observationerna gav kunskap om hur aktiviteterna fungerade 
på detaljerad nivå.   
 
Innan de detaljerade observationerna av varje aktivitet i utleveransprocessen 
genomfördes bestämdes att samma aktivitet ska observeras av oss för att 
säkerställa samma utfall. Med fler observationer fanns det möjlighet att se 
händelser i aktiviteten som inte setts under tidigare observationer eftersom fler 
observationer generellt leder till en mer verklighetstrogen bild av systemet. 
Under varje observation fördes anteckningar på det som hände i aktiviteten, hur 
aktiviteten genomfördes, vem som var ansvarig för aktiviteten och om det 
uppstod avvikelser från tidigare observationer. Observationerna var icke-
deltagande och innebär enligt Bryman (2011) att det som sker i aktiviteten 
endast iakttas utan deltagande (Bryman, 2011). 
 
Tidtagning 
Under observationerna utfördes även tidtagning av aktiviteterna i processen, för 
att uppskatta hur lång tid aktiviteterna tar att genomföra. Mellan ett tiotal till 
tjugotal tidtagningar per aktivitet gav oss en uppskattning om tidsåtgången. 
Tidtagningen togs bland annat på följande aktiviteter: 
  Transport mellan varje plockhylla i blandpallsplocket, där tiden togs 

mellan varje plockställe. Det vill säga hur lång tid det tog att köra mellan 
varje plockhylla  Tid för att plocka en hel blandplockspall, från hämtade orderrader till att 
pallen stod på utleveransytan  Helbuntsplock, där tiden togs från hämtad orderrad till att helbunten stod 
på utleveransytan  Tid för att hämta balkar  Tid för kontroll av blandplockningen   Emballering och bandning  Lastning med och utan framlastare 
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Vi valde att ta tiden på ovanstående aktiviteter för att beskriva systemet mer 
detaljerat och tiderna ansågs nödvändiga för djupare kännedom om systemet. 
Det finns risk för att extremfall inte dök upp under den tidtagning som 
genomfördes vilket måste tas hänsyn till i analysen. Därefter intervjuades 
personalen i varje aktivitet enligt de ostrukturerade intervjuerna.  

4.4.2  Intervjuer 
Datainsamling genomfördes även med hjälp av intervjuer. Intervjuer kan vara 
både strukturerade och ostrukturerade. Den strukturerade intervjun kan liknas 
vid en enkät där den som intervjuar använder sig av frågor som bestämts i 
förväg. Denna form av intervjumetod är relativt enkel att analysera eftersom alla 
intervjuer är uppbyggda på samma sätt vilket gör intervjun kvantifierbar (Bell, 
2000).  
 
Som Bell (2000) nämner är den ostrukturerade intervjun differentierad från den 
strukturerade intervjun. Den största skillnaden är att den ostrukturerade 
intervjun följer ett tema och inga förutbestämda frågor finns. En erfaren 
intervjuare kan styra intervjun så att den information som intervjuaren vill 
komma åt framkommer. Intervjuerna kan inte jämföras mot varandra på grund 
av att ingen intervju är den andra lik (Bell, 2000). 
 
I studien genomfördes ostrukturerade intervjuer för att få mer information om 
de olika aktiviteterna i utleveransprocessen. Den översiktliga kartläggningen 
beskrev alla aktiviteter i utleveransprocessen utan närmare redogörelse för 
ansvarsroller, dokumenthantering och detaljerad beskrivning av aktiviteterna. I 
varje aktivitet i utleveransprocessen intervjuades därmed minst en person. De 
intervjuade var leveransplanerare, lagerchef, bemanningsansvarig, IT-ansvarig, 
plockarbetare, kontrollanter, emballerare, lastare och lastbilschaufförer. De 
intervjuade personerna beskrev vilka arbetsuppgifter, vilken roll och vilka 
ansvarsområden de hade i utleveransprocessen.  Personerna fick även berätta i 
vilken ordning arbetsuppgifterna utfördes, om han eller hon följde dokument, 
vart dessa dokument kunde hittas och vem som ansvarade för dokumenten. Om 
personerna använde hjälpmedel som exempelvis truck fick de berätta i vilken 
hastighet de körde och hur truckarna fördelades mellan personalen. 
 
Exempel på frågor till de ostrukturerade intervjuerna 
Frågor till utleveransplaneraren:  Vad är det du gör?  Hur ser din arbetsdag ut?  Vilka är dina ansvarsområden?  Arbetar du med några dokument dagligen eller på veckobasis?  Vart ligger dokumenten?  Följer du några manualer?  Hur många pallar får det plats på en ruta?  Vilka storlekar finns det på rutorna?  Vilken tid släpps orderraderna? 
 
Tidsåtgången för intervjuerna varierade beroende på hur mycket information 
som intervjuaren valde att delge och hur mycket följdfrågor som uppstod, 
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generellt tog intervjuerna mellan 10 minuter och 30 minuter. Under intervjuerna 
antecknades den information som den intervjuade personen återgav. När 
intervjuerna var klara sammanställdes informationen med informationen från 
observationerna för kartläggningen. Intervjuerna analyserades enligt bland 
annat följande punkter: 
 
Exempel på punkter som vi tog hänsyn till när intervjuerna analyserades  Hur fungerar aktiviteterna i processen systemmässigt?  Vad är det som händer i varje aktivitet?   Vilken information behövs för att genomföra aktiviteten?   Hur ofta sker det avvikelser?  Vilka blir följderna av avvikelser?   Hur hanteras dokument och avvikelser?   

4.4.3  Val av verktyg baserat på tidigare forskning 
Tidigare studier har berört olika områden som angränsar till 
utleveransprocessen bland annat studier som behandlar optimering av ruttval 
mellan distributionscentraler och kunder, studier om utvecklingsstrategier för 
tredjepartslogistik samt optimering av lagerkapacitet. Fumi, Scarabotti och 
Schiraldi (2013) har använt optimering för att reducera lageryta. Glock och 
Grosse (2011) har använt optimering för att effektivisera plockordersystem och 
Mei-long och Kohmura (2010) har använt optimering för att minimera 
transport- och distributionskostnader i ett logistiksystem. 
 
Metoder som har använts för att utreda problemen är simulering och 
optimering. Lasher (2013) menar att simulering är ett bra verktyg för att det 
minimerar risken att modellen är felaktigt uppbyggd eftersom det är möjligt att 
validera vid simulering. Simulering kan användas repetitivt samtidigt som nya 
kombinationer av lösningar kan prövas, vilket minimerar användarkostnaderna 
då nya fall ska studeras. Prövning av olika kombinationer av lösningar kan 
resultera i en optimal lösning av problemet. Den andra metoden som är mest 
förekommande i litteraturen är optimering. Metoden används främst till 
ruttplaneringsproblem vilket ligger utanför denna studies berörda område. 
Hiremath, Sahu och Tiwari (2012) nämner att målet med att konstruera ett 
ruttproblem är att ta med flera faktorer som totalkostnad, utnyttjande av 
fyllnadsgrad och resursutnyttjning i fabrikerna (Lasher, 2013; Hiremath, Sahu, & 
Tiwari, 2012). 
 
Enligt Said och Ismail (2014) som har simulerat en produktionslina är 
simulering ett bra verktyg för att identifiera kapacitetsbegränsningar som kan 
finnas i det verkliga systemet samt se hur resurserna utnyttjas. Cykeltider, 
ledtider och kötider kan analyseras med hjälp av simuleringsverktyget. 
Simulering som modell löser inga problem utan det är analysen av resultatet från 
modellen som ger lösningarna (Said & Ismail, 2014). Mason et al. (2003) 
använde simulering som verktyg för att undersöka faktorer som lagersynlighet, 
prioriteringsregler för lastbilar på gården samt orderfrekvens (Mason et al., 
2003).  
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Ljungberg och Larsson (2012) nämner att en värdeflödesanalys genomförs 
genom att klassificera aktiviteterna i en process som värdeadderande aktiviteter, 
icke värdeadderande aktiviteter eller spill. När klassificiering av alla aktiviteter 
är genomförd kan en tidsanalys utföras. Tidsanalysen kan används för att 
presentera tidsåtgången för varje aktivitet i processen. Om aktiviteterna är 
klassificierade i en värdeflödesanalys är det möjligt att ta reda på hur stor 
procentuell del av ledtiden en produkt befinner sig i en värdeadderande 
aktivitet. Denna metod kan användas för att identifiera vilka aktiviteter som är 
tidskrävande och vilken typ av aktivitet det är. Genom att göra en 
värdeflödesanalys och tidsanalys kan problemområden identifieras (Ljungberg & 
Larsson, 2012). 
 
Parthanadee och Buddhakulsomsiri (2012) använde value stram mapping, VSM, 
och simulering för att identifiera kapacitetsbegränsningar i en process. 
Inledningsvis användes VSM för att presentera hela processen men även för att 
identifiera kapacitetsbegränsningar och ta fram förbättringsförslag. 
Simuleringsmodellen användes för att testa de olika förbättringsförslagen utan 
att störa den verkliga processen (Parthanadee & Buddhakulsomsiri, 2012). I 
denna studie byggdes simuleringsmodellen med hjälp av en kartläggning, till 
skillnad från Parthanadee och Buddhakulsomsiri (2012) som identifierat 
problemområden innan simuleringsmodellerandet. Det kan vara fördelaktigt för 
simuleringsbyggandet att veta redan innan vilka förbättringsförslag som ska 
implementeras i modellen. I en simuleringsmodell kan det krävas att logiken i 
modellen ändras när förbättringsförslag ska implementeras. Med hänsyn till 
redan noterade förbättringsförslag kan logiken i modellen vara densamma vilket 
sparar tid.  
 
Ytterligare en studie har genomförts där kartläggningsmetoden VSM och lean 
har utvärderats för att identifiera problemområden samt ta fram 
förbättringsförslag som sedan simulerats. Abdulmaleka och Rajgopal (2006) 
beskriver att en simuleringsmodell kan underlätta införandet av lean i en 
verksamhet genom att motivera personalen med resultaten från 
förbättringsförslagen (Abdulmaleka & Rajgopal, 2006). 

4.4.4  Simulering 
Enligt Lumsden (2006) är simulering en effektiv metod för att kunna utvärdera 
och analysera olika typer av system och flöden. Simulering gör det möjligt att 
studera ett verkligt system i en datamiljö där förändringar och 
implementeringar av system kan analyseras (Lumsden, 2006). 
 
Simulering är ett verktyg som används för att illustrera och testa olika 
parametrar i processer. En simuleringsmodell kan vara användbar då 
extremparametrar i processen ska undersökas eftersom extrema ändringar av 
parametrarna oftast inte är möjliga att undersöka i verkligheten på grund av 
höga kostnader och tidsbrist. Modellen som byggs granskas för att inte erhålla 
ett beslutsunderlag som beror på felaktigt utfall (Sargent, 2011). 
 
Fördelarna med simulering enligt Lumsden (2006) 
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 Realism och flexibilitet – Man kan välja detaljeringsnivå och relativt 
snabbt ändra i modellen.  Accelererad tid – Långa simuleringar kan utföras på kortare tid än i 
verkligheten.  Dynamik – Den verkliga materialflödessituationen kan varieras med 
stor frihet och därför ge upphov till stora variationer i materialflödet. 
Således kan modellens egenskaper testas.  Presentation – Simulering via dator kan ibland kombineras med 
animering (kontinuerlig representation av simuleringsresultat på en 
grafisk skärm via t.ex. ett flödesförlopp) (Lumsden, 2006: 245). 

 
I en simuleringsmodell används slumpmässiga och stokastiska parametrar som 
leder till att utdata kan bli slumpmässig. En nackdel med simulering är att det 
krävs många körningar för att utdata ska stabiliseras, vilket innebär att 
resultaten inte ska ha en stor variation. Svårigheten är att hitta det ╊rätta antalet╊ 
körningar som minskar resultatens variation. I särskilda fall simplifieras 
systemen på grund av att detaljerade modeller som helt representerar 
verkligheten är tidskrävande att bygga. Simplifieringar leder till att en del data 
går förlorad och modellen blir inte helt valid med verkligheten (Kelton, Sadowski, 
& Swets, 2010).  
 
Simuleringsmodellen byggs utifrån den konceptuella modellen som tas fram med 
hjälp av kartläggningen. Den konceptuella modellen, se kapitel 6, beskriver 
beslutspunkterna och vilken data som används. 

4.4.5  Validering av simuleringsmodell 
Enligt Sargent (2011) definieras modellvalidering som 
 

…substantiation that a computerized model within its domain of 
applicability possesses a satisfactory range of accuracy consistent with 
the intended application of the model (Sargent, 2011: 183).  
 

Definitionen beskriver modellvalidering som en metod som används för att 
kontrollera den uppbyggda modellen som skapats i ett datoriserat verktyg. 
Validering genomförs för att säkerställa att modellen är korrekt uppbyggd 
(Sargent, 2011). Simuleringsmodellen validerades genom att bygga en del i taget 
av modellen för att sedan kunna testköra varje adderad del. Modellen skulle följa 
de beslutspunkter som angetts i den konceptuella modellen och genom att 
granska hur modellen fungerade under en körning kunde vi analysera om den 
nybyggda biten av modellen fungerade som den skulle. Om den nybyggda biten 
inte fungerade som det verkliga systemet måste biten byggas om och testköras 
igen tills den fungerar korrekt. En annan metod vi använde för att granska att 
modellogiken var korrekt var att bygga delmodeller utanför 
utleveransprocessmodellen. Delmodeller som byggs kan enklare modifieras för 
att erhålla den korrekta logiken för att senare byggas på huvudmodellen.  

4.4.6  Verifiering av simuleringsmodell 
Enligt Sargent definieras modellverifiering som  
 

…ensuring that the computer program of the computerized model and 
its implementation are correct (Sargent, 2011: 183).  
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Definitionen beskriver modellverifiering som en metod för att kontrollera den 
uppbyggda modellen jämfört med den verkliga processen. Verifiering genomförs 
för att säkerställa att modellen presenterar den verklighet som ska simuleras 
(Sargent, 2011). 
 
Simuleringsmodellen som är byggd i simuleringsverktyget Arena verifierades 
genom att detaljerat undersöka simuleringsmodellen så att simuleringsmodellen 
stämde överens med den konceptuella modellen. Vi undersökte hur verkligheten 
presenterades i simuleringsmodellen och om simuleringsmodellen var det som 
verkligen skulle simuleras. När simuleringsmodellen stämde överens med den 
konceptuella modellen kunde vi säkerställa att simuleringsmodellen 
representerade en förenklad bild av det verkliga systemet. Ytterligare verifiering 
genomfördes med hjälp av animeringen som byggdes i simuleringsmodellen, när 
animeringen kändes realistiskt med verkligheten var simuleringsmodellen 
verifierad. 
 
Data som användes i simuleringsmodellen analyserades i programmet Input 
Analyzer där fördelningar togs fram vilka implementerades i modellen. För att 
sedan kunna ta fram förbättringsförslag i studien togs åtgärdsscenarion fram och 
testades i simuleringsverktyget. Resultaten analyserades med hjälp av Process 
Analyzer och Output Analyzer. Programmen presenteras nedan. 

4.4.7  Arena - Input Analyzer 
Programmet Input Analyzer i Arena simulation software användes för att 
bearbeta data. Enligt Kelton et al. (2010) används Input Analyzer för att hitta 
den mest passande fördelningen till data som undersöks. Parametrar till 
fördelningen tas fram och sannolikheten för att fördelningen passar. I Input 
Analyzer används Kolmogorov-Smirnov och Chi-två test som hypotestester. 
Hypotestesterna i Input Analyzer tar fram information om hur nära den valda 
fördelningen den faktiska fördelningen ligger. Kolmogorov-Smirnov är ett 
hypotestest som mäter den maximala distansen mellan data som undersöks och 
den uppsatta fördelningen (Engineering Statistics Handbook, 2014). Chi-två 
testet mäter frekvensen mellan den uppsatta fördelningen och data som 
undersöks. Frekvensen mäts som avvikelsen mellan fördelningen och data och 
ska vara så liten som möjligt (Engineering Statistics Handbook , 2014). 
Nollhypotesen är den hypotes som ställs upp för det nuvarande alternativet och 
mothypotesen ställs upp för det motsatta alternativet. Nollhypotesen är, att den 
valda fördelningen är sann. Parametern, 糠,  talar om vilken signifikansnivå som 
används vid testet samt hur stor sannolikheten är att förkasta nollhypotesen, 
givet att nollhypotesen är sann. Om 糠 = 0,05 är signifikansnivån 5 %, vilket 
betyder att det är 5 % risk för fel. Signifikansnivån säger alltså hur stor risk det 
är för att få fel resultat.  Om en sann nollhypotes förkastas kallas det för Typ I/糠 – fel. Felet kan undvikas genom att välja låg signifikansnivå men då är det stor 
chans att en falsk nollhypotes accepteras vilket benämns som Typ II/紅 – fel, se 
tabell 2. Högre p-värde leder till mindre chans att den valda fördelningen 
förkastas och ett lågt p-värde (lägre än 0,05) indikerar att fördelningen inte är 
användbar (Kelton et al., 2010; Blom, Enger, Englund, Grandell, & Holst, 2005; 
Baravdish, 2011).  
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Tabell 2. Hypotesprövning (Baravdish, 2011).  

 Nollhypotes accepteras Nollhypotes förkastas 
Nollhypotes sann - Typ I/糠 - fel 
Nollhypotes falsk Typ II/紅 - fel - 
 
En fördelning som inte är korrekt leder till felaktig utdata och felaktiga 
beslutsunderlag för vidare analys. Det är därför viktigt att fördelningen stämmer 
överens med den datamängd som används. 

4.4.8  Arena - Output Analyzer 
Ett konfidensintervall är ett intervall som innehåller observationernas 
medelvärde med en viss sannolikhet. Vi använde 95 % konfidensintervall vilket 
betyder att med 95 % säkerhet kommer observationernas medelvärde finnas i 
intervallet (Borg & Westerlund, 2012).  
 
Output Analyzer är ett program utanför Arena som körs med filer som körts ut 
från Arena. Funktionen används för att analysera utdata från två scenarion från 
Arena utifrån konfidensintervall. Vi använde paired-t test med 95 % 
konfidensintervall, vilket är det generella testet i Arena. I Output Analyzer 
genomförs en hypotesprövning för att kunna säga om det är skillnad mellan de 
olika scenariona. Nollhypotesen innebär att skillnaden mellan de olika 
scenariona blir noll och mothypotesen att skillnaden blir skild från noll. Ett 95 % 
konfidensintervall jämför två alternativs medelvärden av de resultat som 
analyseras. Om resultatet på konfidensintervallet inte omsluter värdet noll är det 
signifikant skillnad mellan scenariona vilket betyder att det är betydande 
skillnad att införa jämförelsescenariot (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010; Borg & 
Westerlund, 2012; Baravdish, 2011). 

4.4.9  Arena - Process Analyzer  
Process Analyzer är ytterligare ett program utanför Arena som gör det möjligt 
att köra flera modeller samtidigt och senare kunna jämföra resultaten. I Process 
Analyzer är det möjligt att modifiera modellens parametrar samt ange hur 
många körningar som ska genomföras. Med hjälp av funktionen är det enkelt att 
överskåda resultaten från de olika modellerna som har körts för att senare 
urskilja de bästa scenariona (Kelton et al., 2010).  
 
Process Analyzer gör det smidigare att köra flera olika scenarion eftersom 
resultaten presenteras överskådligt, vilket är en fördel om flera scenarion ska 
analyseras samtidigt. 

4.5  Metod för att identifiera problemområden 

Med hjälp av kartläggningen och resultatet från simuleringsmodellen 
identifierades problemområden. I kapitel 7 presenteras vilka problemområden 
som identifierades. I kapitel 6 beskrivs empirin, den konceptuella modellen samt 
logiken i simuleringsmodellen, resultatet från observationerna, intervjuerna, 
kartläggningen och simuleringsmodellen analyserades för att identifiera 
eventuella kapacitetsbegränsningar. Problemområden identifierades genom att 
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undersöka vilka väntetider orderraderna hade i aktiviteterna i 
simuleringsmodellen. Väntetiderna berodde på kapacitetsbegränsning i den 
aktiviteten som orderraderna väntade eller i en närliggande aktivitet. Med hjälp 
av observationerna, intervjuerna, tidtagningen undersökte vi om 
problemområdena stämde överens med vad utfallet från simuleringsmodellen 
visade.  

4.6  Metod för att hitta de bakomliggande orsakerna till 
problemen som identifierats i simuleringsmodellen 
Om problemområden identifieras behöver vi förstå vad orsaken till problemen 
var för att kunna ge förbättringsförslag. Varje problemområde ska bearbetas för 
att identifiera grundorsaken. Eftersom utleveransprocessen ska analyseras för 
att i ett senare skede effektiviseras är lean en användbar strategi. Det finns åtta 
principer i lean men endast tre av dem används för att identifiera 
grundorsakerna. 

4.6.1  Lean strategins tredje princip - Skapa synlighet 
Synligheten skapades främst genom att göra en animering i 
simuleringsmodellen. Animeringen skapades del för del precis som 
simuleringsmodellen byggdes. En visualisering skapar mer förståelse för hur 
systemet fungerar även om animeringen för utleveransprocessen är förenklad. 
Inledningsvis skissades animeringen översiktligt utefter de genomförda 
observationerna av hela utleveransprocessen och när simuleringsmodellen 
byggdes adderades animeringen gradvis. 

4.6.2  Lean strategins sjätte princip - Skapa flöde 
Ett jämnt flöde i utleveransprocessen skapas när problemområden elimineras. 
Studien fokuserar på att analysera utleveransprocessen, hitta problemområden 
och ge förbättringsförslag på dem. Ett effektivt flöde skapas inte omgående med 
hjälp av studien utan i ett senare förbättringsarbete med målet att skapa ett 
effektivt flöde. Det effektiva flödet skapas när problemområden identifieras och 
elimineras vilket kommer göras med hjälp av både kartläggning och den byggda 
simuleringsmodellen. 

4.6.3  Lean strategins sjunde princip - Förebygga fel 
För att förebygga fel och förbättra utleveransprocessen måste grundorsaker till 
kapacitetsbegränsningar fastställas. Grundorsaken tas fram med ╊5 varför╊ och 
ligger till grund för förbättringsförslagen i studien. Exempel på hur ett problem 
kan lösas med fem varför enligt Eriksen et al. (2010), se tabell 3. 
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Tabell 3. Problemet med en oljefläck på golvet härstammar från att inköpare köper billiga 
packningar för att premieras (Eriksen, Fischer, & Monsted, 2010: 28). 

Problem Åtgärd  
Oljepöl på 
verkstadsgolvet 

Torka upp Varför? 

Maskin läcker olja Laga maskinen Varför? 
Packningen är sönder Byt packning Varför? 
Vi köpte undermåliga 
packningar 

Ändra specifikationerna Varför? 

Vi gick efter priset Ändra inköpspolicy Varför? 
Inköpare premieras efter 
kortsiktiga besparingar 

Ändra sättet att värdera 
inköpare 

 

 
För att hitta grundorsaken till problemet ställs frågor på liknande sätt enligt 
tabell 3. 

4.7  Metod för att ta fram förbättringsförslag till PNL 
Med hjälp av grundorsaker till de identifierade problemen kunde 
förbättringsförslag på hur utleveransprocessen ska effektiviseras presenteras. Vi 
analyserade grundorsakerna och gav förslag på hur de kan elimineras med hjälp 
av en litteraturstudie som gav teoretisk grund till förslagen, se kapitel 8. 

4.8  Kvalitetskriterier 

4.8.1  Validitet 
Som Thurén (2008) nämner innebär validitet att det som mäts är det som 
verkligen ska mätas. 
 

Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville 
undersöka och ingenting annat (Thurén, 2008:26).  
 

I denna studie validerades innehållet i hela studien, insamling av data och 
simuleringsmodellen. Rapporten validerades genom att kontrollera rapportens 
struktur så att alla väsentliga delar var inkluderade.  
 
Data som samlades in validerades genom att granska data och undersöka om det 
var rätt data som hade samlats in. Insamlad data från tidtagning jämfördes med 
genomförda observationer, vilka skulle ge samma utfall. Vi kontrollerade även 
att tidtagningen genomfördes på rätt aktivitet genom att innan tidtagningen 
tydligt bestämma vilka tider som behövdes till simuleringsmodellen och vad 
tiderna skulle inkludera. Data som erhölls från databasen jämfördes med 
arbetsdokument som släppta order samt planeringsfiler. Data från databasen 
innehöll information om antalet orderrader. Enligt Yin (2013) ska den 
genomförda studien kunna genomföras av en annan part där samma slutsatser 
dras av samma studerade fall. Det studerade fallet ska även vara riktigt beskrivet 
så att fallet beskriver verkligheten (Yin, 2013). När insamlad data är validerad 
genomförs slutsatsledning av de faktabaserade resultaten. 
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Simuleringsmodellen validerades genom att kontrollera att modellen 
representerar en förenklad bild med hänsyn till de avgränsningar som 
genomförts av den verkliga utleveransprocessen. Simuleringsmodellen byggdes 
stegvis, det vill säga att varje del i processen lades till undan för undan för att 
kunna kontrollera modellen, först på en detaljerad nivå för att sedan kunna 
kontrollera modellen på en övergripande nivå. Modellen kontrollerades för att 
kunna garantera att det verkliga systemet efterliknades.  

4.8.2  Verifiering 
I studien verifierades innehållet genom att granska simuleringsmodellen så den 
stämde överens med verkligheten. Kartläggningen verifierades med handledaren 
från företaget, som kunde avgöra om kartläggningen stämde överens med 
verkligheten. Den konceptuella modellen är en mer detaljerad beskrivning av 
hela utleveransprocessen som verifierades med hjälp av de genomförda 
observationerna samt intervjuerna. Innehållet i studien verifierades för att 
kunna garantera att innehållet var relevant, att det hjälpte till att besvara 
frågeställningarna men även att det uppfyllde syftet och målen. Data som 
samlades in behövde verifieras för att kunna garantera att insamlad data stämde 
överens med data från det verkliga systemet. Modellen verifierades samtidigt 
som den konstruerades och byggdes del för del för att kunna kontrollera att den 
gav rimlig utdata under hela skapandet av modellen.  

4.8.3  Reliabilitet 
För att garantera rimliga resultat är det viktigt att granska mätningar som 
genomförts i datainsamlingsprocessen. Granskningen kan göras genom att utföra 
flera mätningar på samma objekt för att avgöra om mätningarna blir lika och 
mätinstrumentet inte ger slumpmässiga fel (Wallén, 1996). För att uppnå 
reliabilitet i studien genomfördes flera observationer på varje aktivitet i 
utleveransprocessen och tidtagningarna jämfördes med observationerna. 
Eftersom flera observationer utfördes jämfördes resultaten från observationerna 
för att se om samma sak hade observerats, triangulering. 
 
Hög reliabilitet innebär att samma mätvärde uppnås vid samma mätning utförd 
av flera olika personer. Reliabilitet innebär tillförlitlighet, vilket betyder att 
mätningarna utförts på rätt sätt (Wallén, 1996; Thurén, 2008).  
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5  Nulägesbeskrivning 
 
Det femte kapitlet, nulägesbeskrivning, redogör för den nuvarande 
utleveransprocessen. 
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5.1  Inledning 
Utleveransprocessen består av flera aktiviteter som utförs av personer med olika 
arbetsroller. Lagerytan, utleveransytan, aktiviteterna samt rollerna beskrivs 
nedan. Funktionen som nulägesbeskrivningen fyller är att ge en tydlig bild över 
hur utleveransprocessen fungerar. Med hjälp av observationer, intervjuer och 
tidtagning har information om aktiviteterna i nulägesbeskrivningen tagits fram.  

5.1.1 Beskrivning av lagerytan 
Lagerbyggnaden som studien berör visas i figur 19. I ställagen plockas produkter 
från lagerhyllor för att placeras på pallar. Ställagen går från golv till tak där 
produkterna som plockas mest frekvent är placerade längst ner. Helbuntarna, 
bandade pallar med skrymmande material, finns staplade på fristaplingen som 
inte innehåller några ställage och visas i figur 19. Utleveransytan består av två 
områden, ett område som är placerat mellan ställagen och ett område som är 
beläget mellan port 1 och port 2 som vi valt att benämna portarna. Lagerytan 
används för tomma pallar eller för att placera material som ännu inte lagrats in. 
Port 1 leder ut till en kaj där lastbilen lastas utanför lagret och i port 2 lastas 
lastbilen inomhus.   

 
Figur 19. Illustration över utleveransytor, ställage, lagerytor, port 1 och port 2. 

5.1.2 Beskrivning av utleveransytan 
Utleveransytan är belägen på två ställen i lagret enligt figur 19 (markerat i 
orange). På utleveransytan finns det ett antal uppställningsrutor. Alla pallar som 
ska levereras ställs på en uppställningsruta och eftersom lastbilarna kör i 
förutbestämda slingor måste pallarna delas upp efter vilken butik de ska 
levereras till. En eller flera rutor representerar en butiks produkter. Lastaren har 
således kännedom om vilken butik pallarna ska till vilket underlättar arbetet vid 
lastning då pallarna lastas butiksvis. Leveransplaneraren ansvarar för att 
bestämma vilken ruta produkterna ska placeras på, se utleveransytan i figur 20. 
Enligt leveransplaneraren beräknas flakmeter som den upptagna ytan på flaket 
dividerat med 2,4. En stor ruta rymmer 5,5 flakmeter, mellanstor ruta har 
kapacitet på 3 flakmeter, en mindre ruta 1,3 flakmeter och en liten 0,4 flakmeter. 
På utleveransytan finns 47 stora rutor, 13 mellanstora rutor, 2 mindre rutor 
samt 1 liten ruta, antalet rutor på utleveransytan varierar eftersom ingående 
material ibland placeras på rutor på utleveransytan. Pallarna är av varierande 
storlek där en standardiserad EU-pall är 0,4 flakmeter och pallar med helbunt är 
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1,3 flakmeter. Nästan alla produkter som plockas från blandpallsplocket ställs på 
en standardiserad EU-pall. Balkarna transporteras på reglar.  
 
Varje ruta är numrerad så att det är enkelt för alla som arbetar i 
utleveransprocessen att identifiera rutan.  Figur 20 illustrerar hur rutorna är 
placerade på utleveransytan. Figuren visar även vart portarna är belägna. De 
orange ytorna är de två utleveransytorna som även visas i figur 19. De röda 
rutorna beskriver att rutorna är avstängda för tillfällig lagerhållningsplats. 
Under perioden som studien genomfördes var rutorna 1, 3, 5, 7, 32, 34, 36, 38, 
40, 42 avstängda eftersom ingående material var placerat på rutorna. De blå 
rutorna är lagerhållningsytor som ställage eller fristaplingsyta.  
 

Figur 20. Utleveransytan där siffrorna visar respektive uppställningsruta på utleveransytan. 

5.2  Roller 
Utleveransprocessens olika aktiviteter involverar personal med differentierade 
arbetsuppgifter. Leveransplaneraren tar emot inkomna order i systemet, 
sammanställer vikt, beräknar flakmeter samt bokar lämplig transport. 
Plockarbetare är den personal som arbetar med att hämta artiklar från ställagen 
med truck. Kontrollanten ser till att det som ska levereras är rätt till både 
kvantitet samt artikel. Emballerare bandar och plastar artiklarna som ska 
levereras. Lastare kör fram alla artiklar som är färdiga för transport till någon av 
portarna för att lasta på transporten.  
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5.2.1  Leveransplanerare 
Leveransplaneraren arbetar mot ett datasystem där inkomna order från kunden 
skrivs ut. Kunden lägger order som innehåller en eller flera orderrader. En 
orderrad innehåller information om artikelnummer och vilket antal som ska 
levereras. Order som inkommer i datasystemet levereras dagen därpå vilket 
betyder omgående hantering av ordern. 
 
Leveransplaneraren går igenom varje orderrad manuellt för att beräkna 
flakmeter, tar hänsyn till vikt och skrymmande gods för att boka lämplig 
transport. Antingen bokas lastbil, lastbil med släp eller en lastbil med semitrailer 
till respektive butiksslinga som alla lastbilar åker. Slingan består av flera butiker 
som delats in i regioner i Sverige. Vanligaste transporten som bokas är lastbil 
med släp. En slinga är en rutt som innehåller besök hos butiker runt om i Sverige. 
Lastbilarna lastas vid olika tidpunkter på dagen för respektive slinga. När 
leveransplaneraren har bokat transport skrivs alla orderrader för den aktuella 
slingan ut.  

5.2.2  Plockarbetare 
Plockarbetarna arbetar utefter plockningsprincipen man-till-material, där de 
transporterar sig till lagerhållningsplatserna med truck för att plocka material 
direkt från lagerhållningsplatsen. Plockarbetaren läser av streckkoden som finns 
på den utskrivna ordern med en scanner och får i scannern fram vilken position i 
lagret artikeln finns på samt kvantiteten som ska plockas. På morgonen tilldelas 
varje plockararbetare en av de olika truckarna som finns tillgängliga. Trucken 
avgör vilka produkter plockarbetaren kan plocka den dagen, antingen 
blandpallsplock, helbuntar eller balkar. Personalen som plockar har även ansvar 
att korrigera plockningen om kontrollanten upptäcker felaktig kvantitet eller 
artikelnummer på det som har plockats. 

5.2.3  Kontrollant 
Varje plockad artikel kontrolleras innan den levereras för högre 
leveranssäkerhet. Kontrollanten har ansvar för att säkerställa korrekt 
artikelnummer samt kvantitet på de produkter som ska levereras. Varje produkt 
som ska kontrolleras finns på ett dokument. Dokumentet anger vad som ska 
levereras och kontrollanten stämmer av mot dokumentet så att allting är korrekt 
framplockat. När kontrollanten har granskat framplockningen lämnar 
kontrollanten det färdiga dokumentet till emballeraren.  

5.2.4  Emballerare 
Emballeraren vet med hjälp av dokumentet från kontrollanten vad som kan börja 
bandas och emballeras. Större produkter som ligger stabilt på pallen bandas 
endast men om en pall innehåller flera mindre produkter måste hela pallen 
emballeras. Emballeraren arbetar med prioriterad ordning, de pallar som ska 
levereras först måste emballeras först.  

5.2.5  Lastare 
Lastaren arbetar enbart med att köra fram de färdiga pallarna till lastbilen och 
lastar på pallarna efter diskussion med lastbilschauffören som har det yttersta 
ansvaret för att produkterna lastas korrekt. Lastaren använder motviktstruckar 
för lastning och får veta av leveransplaneraren vilken port som lastning ska ske 



51 
 

från. Både typ av produkter samt typ av lastbil avgör vilken port som kan 
användas beroende på om det är en flisbil eller inte. En flisbil lastas från sidan 
och öppnar släpet med hjälp av hydraulik som skjuter upp sidorna över lastbilen, 
vilket kräver extra takhöjd i porten. En lastare som hjälper en annan lastare med 
att köra fram alla pallar till lastbilen benämns som framlastare. 

5.2.6  Arbetstillgång 
Måndag till fredag arbetar mellan 8-13 plockarbetare, 2 kontrollanter, 2 
emballerare mellan 7.00 - 16.00, 2 lastare och 2 plockarbetare arbetar 6.00 - 
15.00 och 2 ytterligare lastare 9.00 - 18.00. Det är frukostrast mellan 9.00 - 9.30 
och lunchrast mellan 12.00 - 12.30. När en lastbil står i någon av portarna för 
lastning tar den inblandade personalen rast när det är mer lämpligt.  

 5.3  Utleveransprocessen 
Processen startar med att kunden lägger en order i PNLs databas. Tidpunkten då 
kunden lägger order är kunderorderpunkt, vilket beskrivs i avsnitt 3.4. 
Databasen är ett lageradministrationssystem som beskrivs i avsnitt 3.2.5. 
Leveransplaneraren på lagerkontoret bearbetar orderna och genomför ett 
ordersläpp som delas upp i tre olika flöden. Efter ordersläppet plockas 
produkterna och placeras på pallar som ställs upp på rutorna på utleveransytan. 
Pallarna kontrolleras och emballeras för att sedan lastas på transport. Figur 21 
beskriver hur flödet i utleveransprocessen ser ut. 

 

 
Figur 21. Flödeskarta över utleveransprocessen. 

5.3.1  Ordersläpp 
Ordersläpp av morgondagens orderrader sker cirka klockan 10.00. 
Plockarbetare hämtar utskrivna plockorder där en order motsvarar en pall med 
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flera produkter. Varje orderrad består av produktens artikelnummer samt den 
kvantitet som ska levereras. En plockorder innehåller en eller flera orderrader 
och en streckkod för varje orderrad som plockarbetaren med hjälp av en scanner 
läser av. När streckkoden är avläst får plockararbetaren upp information i 
scannern om vart artikeln är placerat i laget och vilket antal som ska plockas. 
Under en dag släpps i snitt 1500 orderrader, det minsta och maximala 
observerade antalet orderrader som släppts är 900 respektive 3973 orderrader. 
Under högsäsong (sommar) släpps något fler orderrader än vid lågsäsong(resten 
av året). Flödeskartan för ordersläppet visas i figur 22.  

 
Figur 22. Flödeskarta över ordersläppet 

5.3.2  Plockning 
Arbetsmängden varierar och det leder till att antalet plockarbetare också 
varierar. Vanligtvis arbetar 10-15 plockarbetare med att plocka order med hjälp 
av någon av de befintliga truckarna. Det finns elva skjutmasttruckar, tre 
plocktruckar, en småplockstruck och två fyrvägstruckar som endast används till 
att plocka långa balkar och lister. Truckarnas maximala hastighet är 12 km/h. 
Figur 23 visar hur skjutmasttrucken ser ut, trucken används för att plocka 
produkter i ställagen. Trucken för upp gafflarna till den plockhylla som 
produkten finns på och lyfter sedan ner hela pallen till marken.  
 

 
Figur 23. Skjutmasttruck. 
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Figur 24 visar en av de tre plocktruckar som finns att tillgå, vilka används för att 
plocka produkter som ligger på de två understa lagerhyllorna i ställagen. 
Trucken kör upp hela chassit till den hylla som produkten ligger på vilket gör det 
möjligt att plocka produkter direkt utan att behöva ta ner hela pallen som står på 
hyllan till golvet för att plocka produkten.  
 

 
Figur 24. Plocktruck. 

I figur 25 visas den truck som används vid småplocket. Trucken höjer upp en 
korg som möjliggör plock direkt från pallar på alla lagerhyllor i ställagen.  
 

 
Figur 25. Småplockstruck. 

Figur 26 visar en fyrvägstruck, vilken används till att plocka långa balkar och 
lister. Denna truck körs åt sidan vilket gör det möjligt att ta sig fram i 
ställagegångarna med last på gafflarna.  
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Figur 26. Fyrvägstruck. 

Blandpallsplock 
Plockning av orderraderna sker godtyckligt eftersom det inte finns någon 
välplanerad plockordning på plocklistorna. En välplanerad plockordning innebär 
att produkterna plockas efter hur de ska placeras på pallen. Plockarbetaren 
måste gå igenom alla orderrader på plocklistan för att planera 
lastningsordningen på pallen. Ömtåliga produkter måste ligga överst, mindre 
ömtåliga samt större produkter i botten på pallen. Plockarbetaren bör ha god 
kännedom om produkterna för att kunna planera lastningen på pallen. Plockning 
av en pall tar alltifrån 4 minuter till cirka 60 minuter men vanligast är att det tar 
25 minuter, tiden inkluderar transport mellan ställagen. Variationen i tid beror 
på att plockarbetaren måste köra fram och tillbaka för att se vilka produkter som 
ska plockas för att planera hur de ska placeras på pallen. Det tyngsta och minst 
ömtåliga produkterna ska placeras i botten och de minsta och ömtåligaste 
produkterna överst på pallen. En order som innehåller en eller flera orderrader 
levereras på pall. Det observerade antalet orderrader på en pall har varit minst 2 
och högst 10 orderrader per pall. Vanligtvis är det cirka 5 orderrader per pall.  
 
När plockararbetaren är färdig med en pall lämnas pallen på en ruta på 
utleveransytan. På den erhållna ordern finns information om vilken ruta som 
pallen ska placeras på. En eller flera rutor på utleveransytan motsvarar en butik i 
en av slingorna som lastbilarna kör. 
 
Plocka helbunt 
Produkter som exempelvis träskivor levereras buntvis. Bunten står på en pall 
som är 1,3 flakmeter och redan bandad vilket medför att ingen extra emballering 
eller bandning av helbunten krävs. Tidsåtgången för att plocka en helbunt är 
minst 2 minuter, i medel 4 minuter och maximalt 6 minuter enligt den tidsstudie 
som genomförts.  
 
Plocka balk 
Plockarbetaren som arbetar med plockning av balkar använder fyrvägstruckar 
och varje balk som hämtas placeras på reglar istället för pallar. Balkarna placeras 
på den del av utleveransytan som är närmast port 2, vilken benämns som 
utleveransyta 2 i figur 19. Tiden det tar för plockning av en balk är ca 10 
minuter. Flödeskartan för plockning visas i figur 27. 
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Figur 27. Flödeskarta över plockningen. 

5.3.3  Placering på utleveransyta 
Varorna som ska levereras till kund behöver förberedas för transport innan de 
kan lastas i transporten. Förberedelsen innebär att alla produkter ställs på 
utleveransytan där nästan alla produkter emballeras eller bandas. 
 
Leveransplaneraren tilldelar varje order en ledig ruta på utleveransytan. Då 
lastaren har lastat färdigt en lastbil lämnar lastbilschauffören en lastsedel till 
leveransplaneraren som i sin tur vet att alla rutor, dedikerade till den lastbilen, 
nu är lediga. Leveransplaneraren uppdaterar vilka rutor som finns tillgängliga 
kontinuerligt och arbetar med att placera pallarna på rutorna strategiskt, vilket 
innebär att om en butik kräver två rutor är det mest lämpligt att dessa två rutor 
är bredvid varandra.  

5.3.4  Kontroll  
Varje pall som placerats i en ruta kontrolleras för att kunna garantera rätt 
kvantitet och artikelnummer till kunden. Efter genomförd kontroll etiketteras 
alla pallar med slutdestination av transportansvarig. Den transportansvarige 
kontrollerar även att flakytan stämmer överens med den teoretiskt beräknade 
flakytan som beräknats inför varje transportbeställning. Kontrollen av pallarna 
tar mellan 2 till 5 minuter. 

5.3.5  Emballering 
Pallarna emballeras när kvantitet, artikelnummer, etikettering och 
kontrollräkning av flakytan genomförts. Emballeringen utförs av två personer på 
utleveransytan där tidsåtgången är mellan 1 och 6 minuter per pall men i medel 
cirka 2 minuter. Efter genomförd emballering är godset klart för transport och 
står placerat på utleveransytan till utsatt lastningstid. Flödeskartan för 
kontrollering och emballering visas i figur 28. 
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Figur 28. Flödeskarta för kontrollering och emballering. 

5.3.6  Lastning 
Lastning sker vid bestämda lastningstider. Lastningstiderna är klockan 7.00, 
8.30, 10.00, 13.00, 14.30 och 16.00 och det anländer 0-2 lastbilar per 
lastningstid. Lastning av lastbilarna sker vid port 1 och port 2. Flödeskartan för 
lastning visas i figur 30. Vid port 1 sker lastning från en kaj utomhus där 
lastningen sker från sidan på lastbilen. I port 2 kör lastbilen in i lagret och lastas 
från sidan. Om lasten innehåller långa balkar eller om lastbilen är en flisbil kan 
enbart lastning från port 2 ske. All lastning sker med motviktstruck, se figur 29, 
totalt finns det 7 stycken motviktstruckar. Trucken kan lasta alla produkter som 
finns i lagret oavsett vikt och volym. 
 

 
Figur 29. Motviktstruck. 

Lastarna hämtar långa balkar på tvären på gafflarna vilket betyder att lasten på 
trucken är så bred att den inte kan köra genom en trång passage. Eftersom 
lastare använder motviktstruck som inte kan köra i sidled som fyrvägstrucken 
blir lastning av långa balkar en begränsning i port 1. Om en lastbil kör in i port 2 
och öppnar sidan behöver inte lastaren köra ut genom någon port. Om balken är 
kortare kan det gå att lasta den från port 1 om lastaren kör ut diagonalt så att 
balken kommer genom porten.  



57 
 

 
Figur 30. Flödeskarta för lastning. 

En flisbil är en lastbil där hela trailern styrs av hydraulik, se figur 31. Sidan på 
trailern hissas upp och stannar över lastbilstaket detta gör att det behövs extra 
takhöjd där lastbilen lastas ifrån. I nuläget kan flisbilar endast lastas ifrån port 2.   
 

 
Figur 31. Flisbil som tippar av flis (m4, 2014). 

Innan lastning går lastaren igenom vilka typer av pallar som står klara på 
utleveransytan. Därefter genomför lastaren en plan över vilka pallar som ska 
lastas på först, vilka pallar som ska lastas på sist och överst. Planeringen kräver 
erfarenhet och god kännedom om produkterna då endel produkter kräver extra 
varsam hantering. Variationen av produkterna både material- och 
storleksmässigt gör att vissa produkter lämpar sig för att placeras i botten och 
andra överst i lastbilen. Det finns totalt 3-5 erfarna lastare som besitter den 
kompetens som krävs vid lastning. När transporten anländer på sin lastningstid 
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lastas fordonet. Om två lastbilar anländer samtidigt till respektive port finns det 
ibland en plockarbetare som hjälper till att lasta fram pallarna till lastbilen. Om 
lastaren får hjälp med framlastning av godset är tidsåtgången att lasta ett 
ekipage ca 35-45 minuter. I de fall då lastaren måste lasta fram allt själv samt 
lasta på bilen tar det ca 50-90 minuter att lasta ett ekipage. Lastbilschauffören 
talar om för lastaren i vilken ordning butikerna ska besökas i den förutbestämda 
slingan. Allt gods som levereras sidlastas där pallarna till den butik som ska 
besökas först i turen placeras längst bak i lastbilen och den butik som ska 
besökas sist placeras längst fram i lastbilen, detta möjliggör enklare avlastning 
för lastbilschauffören. Pallarna placeras butiksvis i lastbilen. När lastbilen är 
färdiglastad får lastbilschauffören klartecken att lämna terminalen och en 
lastsedel lämnas till leveransplaneraren. 

5.3.7  Observerade problemområden 
Vid observation av utleveransprocessen upptäcktes flera problemområden vid 
exempelvis blandpallsplocket och lastningen. De observerade problemområdena 
presenteras nedan. 
 
Blandpallsplock 
Det förekom långa transportavstånd vid plockning av blandpallsplock. 
Transportavstånden uppstod delvis för att plockarna förflyttade sig till nästa 
produkt som skulle plockas för identifiering av produkten. Plockarbetaren 
genomförde förflyttningen och undersökningen av artikelnumret för att kunna 
planera hur produkterna skulle placeras på pallen. Även om plockarbetaren 
visste ungefär vilka produkter som skulle plockas förekom omplacering av 
produkterna. En omplacering av produkterna på pallen var tidskrävande och 
skulle kunna förebyggas med större artikelkännedom. Den andra anledningen 
till transportavstånden var att produkterna var placerade långt ifrån varandra på 
lagret. Större produkter som plockades i blandpallsplocket krävde att två 
plockare hjälptes åt för att lyfta ned produkterna. Om en plockare hade fått den 
typen av produkt var plockarbetaren tvungen att vänta in ytterligare en 
plockarbetare som kunde hjälpa till vilket orsakade väntetider i 
blandpallsplocket. Det uppstod ofta kö mellan ställagen eftersom plockarbetarna 
parkerade truckarna mitt i gången vilket hindrade andra plockarbetare att 
passera. Köbildning förekom när port 1 användes vid lastning. Blandpallsplocket 
påbörjades 22 timmar innan produkterna skulle lastas för att hinna plocka klart 
alla produkter innan de skulle levereras. Under observationerna observerades 
även omotiverad bemanningspersonal. 
 
Placering på utleveransyta 
Ingående material som inte var inlagrat kunde vara placerat på några av rutorna 
på utleveransytan.  
 
Kontroll och emballering 
Kontrollanten som räknade hur många flakmeter godset upptog upplevde att det 
oftast stämde. Den andra kontrollanten som kontrollerade att produkterna var 
korrekt plockade upptäckte mellan fem till sju avvikelser av i snitt ca 1500 
orderrader dagligen. Lastning av produkter som inte var emballerade eller 
bandade orsakade väntetid för lastaren.  
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Lastning 
Flera lastbilar höll inte sin tilldelade lastningstid eftersom det förekom att 
lastbilar togs in innan avsatt tid. En lastbil skulle lastas 16.00 men togs in 14.30 
eftersom 14.30-bilen inte hade anlänt. Vid flera tillfällen påbörjades inte lastning 
av lastbilen vid den angivna ankomsttiden. Lastbilen stod i flera fall helt klar för 
lastning i 15 minuter innan lastning påbörjades. Lång lastningstid observerades 
då endast en lastare arbetade med att lasta lastbilen. Vid de tillfällen när två 
lastare arbetade med produkterna som lastades körde den ena lastaren fram 
allting under tiden som den andra lastaren lastade på produkterna på lastbilen. 
När två lastare arbetar med en lastbil behöver de vara i samförstånd med vilka 
produkter som ska lastas i vilken ordning för effektivare arbete. Vid ett tillfälle 
var en lastbilschaufför missnöjd med placeringen av några produkter i lastbilen 
vilket krävde omlastning. 
 
Lastning sker från port 2 vid de tillfällen då en lastbil anländer. Om lastning sker 
från port 1 blir det trångt mellan porten och ställagen eftersom truckarna kör 
fram till kontoret för att hämta orderrader. Plockpersonalen parkerar sina 
truckar framför kontoret vilket försvårar framkomligheten framför port 1. 
Plockarbetarna hämtar även tomma pallar på en yta mittemot port 1 vilket 
kräver svängrum med trucken.  
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6  Empiri och modelluppbyggnad 
Det sjätte kapitlet, empiri och modelluppbyggnad, presenterar hur studien har 
genomförts och vilka resultat som erhållits. 
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6.1  Datainsamling 
Insamlingen av data har i denna studie genomförts med icke deltagande 
observationer, ostrukturerade intervjuer samt tidtagning. För att beskriva en 
konceptuell modell och bygga en simuleringsmodell krävs indata, vilken 
presenteras i 6.1.1. Genomförandet av validering samt verifiering av insamlad 
data beskrivs i avsnitt 6.4 och 6.5. En detaljerad beskrivning av systemet med all 
data som används beskrivs i den konceptuella modellen i avsnitt 6.2. Logiken i 
simuleringsmodellen beskrivs översiktligt i avsnitt 6.3 och för intresserade 
erbjuds en enkel beskrivning av hur en simuleringsmodell kan byggas i 
simuleringsverktyget Arena i bilaga 2. 
 
Syftet med simuleringen var att identifiera problemområden och 
kapacitetsbegränsningar för att kunna effektivisera utleveransprocessen. För att 
bygga simuleringsmodellen behövdes kunskap om det verkliga systemet. Med 
hjälp av datainsamling beskrevs en konceptuell modell. Den konceptuella 
modellen var ett underlag vid simuleringsbygget eftersom den konceptuella 
modellen beskriver det verkliga systemet med alla mätvärden som tagits fram. 

6.1.1  Indata 
Ett dokument från PNLs databas innehöll bland annat information om 
lastplanering, ankomsttider för lastbilar, antal levererade pallar, antal helbuntar 
av de levererade pallarna, vilka rutor de levererade pallarna hade stått på och 
antal levererade balkar.  Informationen användes för att beskriva den 
konceptuella modellen.  
 
PNL anställd hjälpte oss att få ut data över antalet orderrader under både låg- 
och högsäsong från deras databas. I figur 32 visas fördelningen över antalet 
orderrader som tagits fram med funktionen Fit All i Input Analyzer. Input 
Analyzer beskrivs närmare i kapitel 4.4.7.  
 

 
Figur 32. Betafördelning över antalet orderrader under en dag. 

Funktionen Fit All i Input Analyzer bestämmer vilken av fördelningarna som 
passar bäst in på datamängden. Fördelningen som är mest lämplig är den 
fördelning med högst p-värde. Ett högt p-värde är ett värde över 0.15 och 
beskriver hur väl datamängden passar den valda fördelningen. Värden från 103 
dagar vilka inkluderar både hög- och lågsäsong, med antalet orderrader per dag 
används i Input Analyzer för att få fram en fördelning över antalet orderrader 
per dag. Betafördelning som togs fram var, 900 + 1790*BETA(1.82,3.16) 
orderrader per dag. För mer information om hur betafördelningen fungerar, se 
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bilaga 1. Funktionen för betafördelningen kan variera, där intervallet är mellan 0 
och 1. Eftersom värdena inte ligger mellan 0 och 1, transformeras intervallet 
enligt ekvation 5. 
 
 桁 = 欠 + 岫決 − 欠岻隙        (5) 
 
Parametern a är det lägsta värdet och parametern b det högsta värdet i 
intervallet, a=900 och b=2690. Fördelningen beskriver att det minsta antalet 
orderrader är 900 och det maximala antalet orderrader är 900+1790 det vill 
säga 2690 under en dag. Parametrarna alfa och beta i betafunktionen � = 岫紅, 糠岻 
korrigerar lutningen på funktionens kurva. I datamängden med 103 mätpunkter 
var det lägsta antalet orderrader per dag 900, medelvärdet 1571 och det 
maximala antalet orderrader 3973. Betafördelningen väljer 2690 som högsta 
värde då det finns få mätpunkter som är större än det valda värdet och många 
mätpunkter som är lägre än det valda värdet. Fördelningen stänger in de 
mätvärden som det finns mest av och tar inte med extrema punkter eftersom 
fördelningen ska passa bättre över hela datamängden. Figur 33 visar att p-värdet 
för Chi-två testet är 0,356 samt ett p-värde som är större än 0,15 i Kolmogorov-
Smirnov testet i hypotestestningen. Tabell 4 presenterar fler hypotesprövningar 
från andra undersökta fördelningar. Betafördelningen konstateras ha de högsta 
p-värdena av alla andra testade fördelningar vilket innebär att betafördelningen 
beskriver antalet orderrader per dag bäst. 
 

 
Figur 33. Betafördelningen ses i den första inringningen. P-värde högre än 0,15 se de inringade 

värdena, vilket anses vara en passande fördelning. 
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Tabell 4. Hypotestestning av flera fördelningar. Beta fördelningen erhöll högst p-värden och 
representerar antalet orderrader per dag i modellen. 

Fördelning Fördelningen 
Square 
Error 

Chi Square 
Test p-value 

Kolmogorov-
Smirnov Test p-

value 

Normal NORM(1.55e+003,350) 0,01242 0,0947 >0,15 

Beta 900+1.79e+0003*BETA(1.82, 3.16) 0,01334 0,356 >0,15 

Weibull 900+WEIB(715, 1.69) 0,01461 0,262 >0,15 

Erlang 900+ERLA(326,2) 0,01849 0,0424 0,0509 

Gamma 900+GAMM(357,1.83) 0,01992 <0,005 0,0212 

Triangular TRIA(900,1.66e+003,2.69e+003) 0,02369 <0,005 <0,01 

Uniform UNIF(900,2.69e+003) 0,03681 <0,005 <0,01 

Exponential 900+EXPO(652) 0,04048 <0,005 <0,01 

Lognormal 900+LOGN(1.42e+003,3.89e+003) 0,04927 <0,005 <0,01 
 
Med hjälp av observationer, intervjuer och tidtagning valdes även triangulära 
fördelningar. Transporttiden mellan varje plockhylla bestämdes till TRIA(1,3,4) 
minuter vilket betyder att 1 minut är det lägsta, 3 minuter den mest troliga tiden 
och 4 minuter den maximala tiden för transporttiden mellan plockhyllor, se 
tabell 6 i den konceptuella modellen för indata till modellen. Tiden gäller oavsett 
avstånd mellan plockhyllorna eftersom fördelningen inkluderar varierat avstånd 
mellan plockhyllorna. Anledningen till att vi valde att uttrycka den triangulära 
fördelningen i heltal och inte i sekunder beror på att tiden för transport mellan 
plockhyllorna varierade mellan 1 och 4 minuter. Vid observationer kunde den 
mest troliga tiden på 3 minuter tas fram. Den triangulära fördelningen beskrivs 
mer detaljerat i bilaga 1.  
 
Parametrarna i fördelningen är minimum, maximum och ett mest troligt värde 
enligt TRIA(min, mest troligt, max). Triangulära fördelningar är lämpliga att 
använda i en modell eftersom de stänger in värden med minsta och maximala 
värden. Att stänga in värden betyder att alla värden mellan minimum och 
maximum kan antas och inga värden utanför dessa gränser antas. I verkligheten 
är det dock inte helt realistiskt eftersom det alltid kan förekomma extremfall. 
Fördelen med triangulär fördelning är att den kan justeras så att den inte är helt 
symmetrisk (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010). 

6.2  Konceptuell modell 
Den konceptuella modellen är en detaljerad beskrivning av det verkliga 
systemet. Här presenteras alla flöden i utleveransprocessen samt dess ingående 
aktiviteter i detalj. Den detaljerade informationen krävs för att kunna bygga en 
simuleringsmodell.  
 
Utleveransprocessen består av fyra flöden: Balkflödet, helbuntsflödet, flödet för 
blandpallsplock och lastbilsflödet. Balkflödet, helbuntsflödet och 
blandpallplocksflödet presenteras i en modell, se bilaga 3 för bild, och 
lastbilsflödet presenteras i en separat modell i kapitel 6.2.4.   
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Utleveransprocessen startar med ett ordersläpp klockan 10.00 dagen innan 
produkterna ska lastas och levereras till kunden. Ordersläppet har en 
betafördelning som beskriver hur många orderrader som kommer att släppas. 
Betafördelning är ひどど + なばひど ∗ B�TA岫な.ぱに , ぬ.なは岻. Efter ordersläppet sker en 
sortering av alla orderrader, de sorteras i balkar, helbunts- och blandpallsplock. 
Sorteringen har en TRIA fördelning TRIA(1,3,5) i minuter. Fördelningen 
beskriver att det tar minst 1 minut att sortera och maximalt 5 minuter att 
sortera, men det är mest troligt att det tar 3 minuter. Efter sorteringen delas 
flödet upp i tre olika flöden vilka är balkflödet, helbuntsflödet och 
blandpallsflödet. 0,8 % av orderraderna följer balkflödet, 15% av orderraderna 
följer helbuntsflödet och resterande 84,2 % följer blandpallsflödet.  

6.2.1  Balkflödet 
Balkflödet består av orderrader som är balkar med olika kvantitet. Flödet startar 
med att en orderrad tilldelas en resurs där resursen är en plockpersonal med en 
fyrvägstruck. Två personer arbetar i detta flöde 7.00- 16.00 med rast 9.00- 9.30 
och 12.00- 12.30. När en resurs tilldelats en orderrad tar det 2 minuter att köra 
trucken från kontoret till balkhyllorna där balkarna plockas. Det finns tre 
balkhyllor med lika stor sannolikhet att de besöks av plockpersonalen. Det tar 10 
minuter att plocka en orderrad eftersom balkarna är stora och otympliga. Efter 
att balken plockats körs balken till en utleveransyta för balkar, vilket tar 10 
minuter. När balken placerats på utleveransytan för balkar blir resursen fri 
vilket gör att resursen kan hämta en ny orderrad. Balkarna lämnar sedan 
systemet utan att bli lastade på en lastbil. I det verkliga systemet lastas balkarna 
på lastbilar men i simuleringsmodellen sker en förenkling då antalet balkar i 
flödet inte har avgörande kvantitet i det hela systemet, endast 0,8 % av antalet 
orderrader är balkorderrader. Balkflödet illustreras i figur 34. 

 
Figur 34. Balkflödet. 

6.2.2  Helbuntsflödet 
Helbuntsflödet startar på samma sätt som balkflödet, en resurs tilldelas en 
orderrad. Resursen i detta flöde är en plockpersonal med truck. Det finns totalt 
fyra personer som arbetar i flödet. Personalen i helbuntsflödet har en arbetstid 
7.00- 16.00 med rast 9.00- 9.30 och 12.00- 12.30. Det tar 2 minuter för 
plockpersonalen att köra från kontoret till fristaplingen där helbuntarna finns att 
hämtas. I verkligheten består fristaplingsytan av flera fristaplingsrader där 
helbuntarna kan hämtas från flera punkter. Fristaplingsområdet simplifieras i 
modellen genom att dela upp området i tre upphämtningsområden, med lika stor 
sannolikhet att varje upphämtningspunkt besöks. Plocktiden av en helbunt är 3 
minuter. Helbunten körs sedan till utleveransytan där den placeras, körtiden är 2 
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minuter. När helbunten placerats på utleveransytan släpps resursen fri och en ny 
orderrad kan hämtas. Helbuntsflödet går ihop med flödet för blandpallsplock vid 
tilldelning av ledig ruta. Helbuntsflödet presenteras i figur 35. 

 
Figur 35. Helbuntsflödet. 

6.2.3  Flödet för blandpallsplock 
Flödet för blandpallsplock startar med att antal orderrader per pall bestäms 
vilket bestäms med hjälp av en diskret fördelning, DISC(0.2,4,0.75,5,1,6). En mer 
detaljerad beskrivning av den diskreta fördelningsfunktionen finns i bilaga 1. 
Den diskreta fördelningen beskriver med vilken sannolikhet (kumulativ 
sannolikhet, (c)) värdena(x) kommer tilldelas, DISC(c1,x1,c2,x2,c3,x3). Den 
kumulativa sannolikheten c för värdet x beskrivs som sannolikheten att få värdet 
x eller lägre, sannolikheten för det andra värdet adderas med den första 
sannolikheten vilket betyder att summan av de kumulativa sannolikheterna blir 
1.  
 
Fördelningen tilldelar 20 % av pallarna fyra orderrader, 55 % av pallarna fem 
orderrader och resterande 25 % sex orderrader. Fördelningen som beskriver 
hur många orderrader varje pall innehåller är framtagen med hjälp av 
medelvärdet för antalet observerade orderrader per pall vilket är (5,23) 
orderrader per pall. Fördelningen är en förenkling av verkligheten där det 
verkliga systemet innehållit pallar med mellan två och tio orderrader. Valet blev 
därför att med viss sannolikhet styra antalet orderrader så dessa kommer nära 
det givna medelvärdet (5,23) och representerar det verkliga systemet. Pallarna 
batchas med det bestämda antalet orderrader och den batchade pallen fortsätter 
processen. 
 
Varje pall med ett antal orderrader tilldelas antal plockhyllor som pallen ska 
besöka, vilket är en fördelning som beskriver antalet orderrader per pall. En 
plockperson börjar plocka orderraderna som ska finnas med på pallen med hjälp 
av en truck. Det finns totalt nio personal som arbetar i blandpallsplocksflöde. Två 
av personalen i flödet för blandpallsplock arbetar mellan 6.00- 15.00 med rast 
9.00- 9.30 och 12.00- 12.30. Resterande personal, sju stycken, i flödet arbetar 
mellan 7.00- 16.00 och har rast samtidigt som de andra två.  
 
En pall som plockas besöker samma antal plockhyllor som antalet orderrader 
som ska plockas på den pallen. I verkligheten finns det betydligt fler plockhyllor 
än vad som är rimligt att konstruera i modellen vilken förenklats till 14 
plockhyllor. Tidsåtgången för att köra mellan varje plockhylla är minst 1 minut, 
medel 3 minuter och max 4 minuter, TRIA(1,3,4). Sannolikheten för att en 
orderrad ska plockas från hyllorna är 1/14. Det tar mellan 30 och 60 sekunder 
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att plocka en orderrad från en hylla. Tiden är fördelad med en uniform 
fördelning UNIF(30,60). UNIF fördelningen är en likformig fördelning där värdet 
är kontinuerlig fördelat mellan de två uppsatta gränserna vilka i detta fall är 30 
och 60 sekunder. När pallen är färdigplockad körs den till en utleveransyta, 
vilket tar cirka 4 minuter. När pallen placerats på utleveransytan släpps 
plockpersonen fri så att den kan fortsätta plocka nya pallar. Flödet för 
blandpallsplock och helbuntsflödet går ihop till samma flöde när tilldelning av 
utleveransruta sker. 
 
Det finns 47 stora rutor på utleveransytan med plats för 10 pallar på varje ruta, 
en helbunt är en pall. Antalet pallar per ruta är framtagen efter observationer 
och är en förenkling av verkligheten. 10 pallar per ruta är ett medelvärde över 
observerade antal pallar per ruta i det verkliga systemet. Alla pallar kontrolleras 
sedan av en kontrollant för att senare emballeras, vilket tar cirka 10 till 20 
minuter med fördelningen TRIA(10,15,20) minuter. Det tar 10 sekunder för 
kontrollanten och emballerarna att förflytta sig till en ny ruta. Den sista pallen 
som kontrollerats och emballeras sänder en signal till lastkajen att rutan är klar 
för lastning. Rutan ställs i en kö för att kunna lastas när en lastbil kommer. När 
lastbilen anländer sänds ett klartecken att rutan ska lastas. En truck kommer och 
hämtar en pall åt gången från rutan för att transportera den till någon av de två 
portarna. Truckarna kör med en hastighet på 2 meter per sekund, avståndet 
mellan utleveransytan och port 1 är 80 meter och 100 meter till port 2. I en 
lastbil finns det kapacitet för maximalt 4 rutor, (på varje ruta får det plats 10 
pallar) med en lastningstid på cirka 50-90 minuter. När en ruta blivit tom 
signaleras att den är ledig på utleveransytan och den kan fyllas på med nya 
pallar. När pallarna har lastas ombord på lastbilen lämnar lastbilen systemet och 
utleveransprocessen avslutas. Alla tider och parametrar är sammanställda i 
tabell 6 och flödet illustreras i figur 36. 
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Figur 36. Flödet för blandpallsplock. 

6.2.4  Lastbilsflödet 

Lastbilarna är ett eget flöde i utleveransprocessen som visas i figur 37.  

Figur 37. Lastbilsflödet. 

Lastbilsflödet börjar med att lastbilar anländer till PNL, vid 7.00, 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00, 14.30, 16.00. Tabell 5 beskriver antalet lastbilar som anländer vid 
varje tidpunkt. Informationen som presenteras i tabell 5 har tagits fram med 
hjälp av PNLs databas.  
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Tabell 5. Lastbilarnas ankomstfördelning. 

Antal lastbilar 7.00 DISC(0.2,0,0.4,1,1,2) 

Antal lastbilar 8.30 DISC(0.4,1,1,2) 

Antal lastbilar 10.00 2 stycken 

Antal lastbilar 11.30 DISC(0.2,0,1,1) 

Antal lastbilar 13.00 2 stycken 

Antal lastbilar 14.30 DISC(0.2,1,1,2) 

Antal lastbilar 16.00 2 stycken 

 
Antal lastbilar som anländer vid 7.00 har fördelningen DISC(0.2,0,0.4,1,1,2) som 
betyder att noll lastbilar anländer med 20 % sannolikhet, en lastbil anländer med 
20 % sannolikhet och två lastbilar anländer med resterande 60 % sannolikhet. 
Klockan 8.30 anländer en lastbil med 40 % sannolikhet och två lastbilar med 60 
% sannolikhet med fördelningen DISC(0.4,1,1,2). Klockan 10.00, 13.00 och 16.00 
anländer det alltid två lastbilar. Vid 11.30 anländer noll lastbilar med 20 % 
sannolikhet och en lastbil med 80 % sannolikhet med fördelningen 
DISC(0.2,0,1,1). Klockan 14.30 anländer en lastbil med 20 % sannolikhet och två 
lastbilar med 80 % sannolikhet med fördelningen DISC(0.2,1,1,2).  
 
Lastbilarna anländer till gårdsplanen belägen utanför lagret där de blir tilldelade 
en port. Port 2 prioriteras om det anländer en lastbil, när två lastbilar anländer 
blir de tilldelade varsin port. När lastbilen vet vilken port den blivit tilldelad tar 
det 5 minuter att köra till porten. Lastbilen parkerar vid någon av de två 
portarna och tilldelas vilka rutor som ska lastas på lastbilen. Hur många rutor 
som ska lastas på lastbilen ges av fördelningen DISC(0.1,2,0.5,3,1,4) vilken 
bestämmer att det maximalt får lastas fyra rutor på en lastbil, 10 % sannolikhet 
lastas två rutor, med 40 % sannolikhet lastas tre rutor och med 50 % sannolikhet 
lastas fyra rutor. När lastbilen har blivit tilldelad rutorna signalerar 
lastbilschauffören till de som lastar att de kan börja lasta. Lastarna börjar lasta 
lastbilen med hjälp av truckar och lastbilen lämnar inte systemet förrän alla 
rutor är lastade. Lastningstid är cirka 50 till 90 minuter. När en ruta blivit tom 
signaleras att den är ledig på utleveransytan och kan då fyllas med nya pallar. 
När pallarna har lastas ombord på lastbilen lämnar lastbilen systemet och 
utleveransprocessen är klar.  

6.2.5 Sammanställd data från konceptuella modellen 
Tabell 6. Fördelningar som ingår i den konceptuella modellen. 

Antal orderrader vid ordersläpp 900+1790*BETA(1.82,3.16)  

Sorteringstid av orderrader TRIA(1,3,5) minuter 

Körtid från kontoret till balkhyllor 2 minuter 

Plocktid balk 10 minuter 

Körtid från balkhyllor till utleveransyta för balkar 10 minuter 

Körtid från kontoret till fristaplingen 2 minuter 

Plocktid helbunt 3 minuter 

Körtid från fristaplingen till utleveransytan 2 minuter 

Antal orderrader per pall DISC(0.2,4,0.75,5,1,6) 
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Antal besök vid plockhyllor DISC(0.2,4,0.75,5,1,6) 

Transporttid från kontoret till plockhylla TRIA(1,3,4) minuter 

Transporttid mellan plockhyllor TRIA(1,3,4) minuter 

Plocktid blandpallsplock UNIF(30,60) sekunder 

Transporttid från plockhylla till utleveransyta 4 minuter 

Antal rutor på utleveransytan 40 stycken 

Antal pallar per ruta 10 stycken  

Tid för kontroll och emballering  TRIA(10,15,20) minuter 

Förflyttning mellan rutor  10 sekunder 

Truckhastighet  2 m/s 

Avstånd från utleveransyta till port 1 80 meter 

Avstånd från utleveransyta till port 2 100 meter 

Maximalt antal rutor per lastbil 4 stycken 

Lastningstid per lastbil 50-90 minuter 

6.3  Simuleringsmodellens logik 
Med hjälp av den konceptuella modellen byggdes en simuleringsmodell. 
Simuleringsmodellens logik består av olika beslutspunkter och flöden som 
beskrivs i figur 38. Simuleringsmodellen är uppbyggd på samma sätt som den 
konceptuella modellen där balkflödet, helbuntsflödet och flödet för 
blandpallsplock presenteras i den första modellen och lastbilsflödet presenteras 
separat i en annan modell.  
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Figur 38. Första delen i simuleringsmodellens logik med balkflödet, helbuntsflödet och 

blandpallssflödet. 
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Figur 39. Andra delen i simuleringsmodellens logik med balkflödet, helbuntsflödet och 

blandpallssflödet. 

Figur 38 och 39 beskriver balkflödet, helbuntsflödet och blandplocksflödet. 
Processen startar med ett ordersläpp av orderrader, efter ordersläppet sorteras 
orderraderna. När orderraderna har sorteras delas processen upp i de tre olika 
flödena. 84,2 % följer flödet för blandpallsplock, 15 % följer helbuntsflödet och 
0,8 % följer balkflödet.  
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6.3.1  Balkflödeslogik 
Logiken i balkflödet är uppbyggd så att orderraden som släpps först måste 
undersöka om det finns ledig personal. Finns det ledig personal plockas balken 
och placeras på utleveransytan. Om personalen är upptagen blir orderraden 
placerad i kö och får vänta tills det finns ledig personal.  

6.3.2  Helbuntsflödeslogik 
Logiken i helbuntsflödet fungerar på samma sätt som i balkflödet, orderraden 
som släpps måste först undersöka om det finns ledig personal. Finns det ingen 
ledig personal så hamnar orderraden i kö. Om det finns ledig personal plockas 
helbunten och körs till utleveransytan där flödet går ihop med flödet för 
blandpallsplock.  

6.3.3  Blandpallsplocksflödeslogik 
Efter att orderraderna har sorterats batchas orderraderna ihop till en pall. Pallen 
fortsätter sedan i flödet och det undersöks om det finns någon ledig personal. 
Finns det ingen ledig personal får pallen vänta i kö tills ledig personal finns att 
tillgå. Finns det ledig personal börjar pallen att plockas. När en produkt plockats 
kontrolleras pallen för att undersöka om det var den sista produkten som 
plockats på den aktuella pallen eller om fler produkter ska få plats på pallen. Om 
det inte var sista produkten som plockades åker pallen till ytterligare en 
lagerhylla och plockar en ny produkt. Efter varje gång pallen plockat en ny 
produkt kontrolleras om den är full. När pallen är full körs pallen till 
utleveransytan där flödet för blandpallsplock och helbuntsflödet går samman. 
Fortsättningsvis betecknas en helbunt och en blandpallsplockspall som en pall i 
flödet. Pallen som anlänt till utleveransytan undersöker om det finns någon ledig 
ruta på utleveransytan där den kan placeras. Finns det ingen ledig ruta 
undersöks det om någon annan ruta är ledig på utleveransytan. Finns det en 
annan ledig ruta placeras pallen på den rutan, men är inte rutan ledig måste det 
undersökas om det finns andra lediga rutor att placera pallen på detta fortgår 
tills en ledig ruta identifierats. När pallen placerats på en ruta kontrolleras om 
rutan är full eller inte. Är rutan inte full meddelar rutan att den fortfarande är 
ledig och att fler pallar kan placeras på rutan. När rutan är full ställs rutan i kö 
för lastning, när signalen från lastbilen kommer töms rutan och pallarna lastas. 
Under lastning kontrolleras om det finns ytterligare pallar på rutan som ska 
lastas eller om rutan är tom. Är rutan tom meddelas att rutan är ledig.  

6.3.4  Lastbilsflödeslogik 
Lastbilsflödet är uppbyggd i en separat modell i simuleringsmodellen. Logiken i 
lastbilsflödet presenteras i figur 40.  
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Figur 40. Simuleringsmodellens logik i lastbilsflödet. 

Logiken i lastbilsflödet startar med att en lastbil anländer till systemet och 
kontrollerar om båda portarna är lediga. Är båda portarna lediga åker lastbilen 
till port 2. Är inte båda portarna lediga åker lastbilen till port 1. När lastbilen har 
tilldelats en port tilldelas lastbilen de rutor som ska lastas och en signal skickas 
till de rutor som är berörda. De rutor som fått en signal börjar lastas. Under 
lastningen kontrolleras om lastbilen är färdiglastad eller om det finns ytterligare 
rutor att lasta. När alla rutor har lastats lämnar lastbilen systemet.  

6.3.5  Körning av simuleringsmodellen 
Simuleringsmodellen körs med 100 replikationer, där en replikation är en 
körning i simuleringsverktyget. Eftersom modellen består av fördelningar krävs 
det flera körningar av modellen för att få ett säkert och realistiskt resultat. 
Längden på körningen är 48 timmar, simuleringsmodellen visar endast ett 
ordersläpp och hur det ordersläppets orderrader följer utleveransprocessen. 

6.4  Validering  
För att säkerställa att simuleringsmodellen är korrekt uppbyggd byggs en bit i 
taget på modellen som sedan testkörs, vilket beskrivs i kapitel 4.4.5 validering av 
simuleringsmodell. 
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Indata som används i simuleringsmodellen har validerats genom att undersöka 
flera olika källor av data. Från observationerna har information om hur systemet 
fungerar erhållits, den informationen har beaktats under analys av intervjuerna 
och tidtagningen. Data som används i modellen består till största del av 
fördelningar. Flera fördelningar är triangulära fördelningar där värdena har 
stängts in med hjälp av personalens uppfattade minimum-, medel- och maximum 
värden, observationer samt tidtagning. Indata som anger antalet orderrader per 
dag samt ordersläpp från 103 dagar har tagits fram. Under en vecka erhölls alla 
orderrader som släpptes under en lågsäsong vilket gav en anvisning om ungefär 
hur många orderrader som släpptes dagligen. Den veckans data användes för att 
kontrollera att värdena från databasen var rimliga. Tabell 7 innehåller en 
sammanställning av den vecka där alla orderrader skrevs ut och observerades.  
Där kunde vi konstatera att antalet orderrader per dag låg mellan 1332 och 1981, 
vi fick även data på hur många av pallarna som var emballerade det vill säga antal 
plastade pallar, hur många pallar som lastats det vill säga antalet transporterade 
pallar samt hur många av dem som var helbuntar. I en excellfil erhölls 
information om hur många orderrader som var balkar vid varje ordersläpp. 
Medelvärdet för antalet transporterade pallar var 438 stycken, medelvärdet för 
antalet helbuntar 210 stycken samt medelvärdet för blandpallarna (de plastade 
pallarna) 228 stycken.  
 
Tabell 7. Sammanställning av en veckas data.  

Sammanställning Fredag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag 

Antal orderrader 1610 1332 1981 1771 1680 

Antal plastade pallar 190 187 305 236 223 

Transporterade pallar  378 314 538 474 485 

Antal helbuntar 188 127 233 238 262 

Antal balkar 5 10 15 8 10 
 
Från den här sammanställningen kan vi se att det inte dyker upp fler än 15 
balkar, vilket används för att styra balkflödet i modellen. Det vill säga, antalet 
balkar (n=15) motsvarar 0,8 % av alla orderrrader vilket i genomsnitt motsvarar 
193 helbuntar i modellen. 84,2 % av orderraderna motsvarar i genomsnitt 202 
blandpallar i modellen. Vid en jämförelse mellan verkligt uppmätta pallar och 
modellens genomsnittliga palluppdelning, ser vi att modellens värden ligger 
marginellt under en veckas genomsnittliga värden men ändå tillräckligt nära för 
att välja den procentuella uppdelningen som gjorts i modellen. 

6.5  Verifiering 
Kartläggningen verifierades med handledaren från företaget, som kunde avgöra 
om kartläggningen stämde överens med verkligheten. Data som samlades in 
verifierades för att garantera att insamlad data stämde överens med data från 
det verkliga systemet. Simuleringsmodellen som är byggd i simuleringsverktyget 
Arena verifierades genom att i detalj undersöka simuleringsmodellen så att 
simuleringsmodellen stämde överens med den konceptuella modellen. Den 
konceptuella modellen som är en detaljerad beskrivning av hela 
utleveransprocessen verifierades med hjälp av de genomförda observationerna 
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samt intervjuerna. Vi undersökte hur verkligheten presenterades i 
simuleringsmodellen och om simuleringsmodellen var det som verkligen skulle 
simuleras. När simuleringsmodellen stämde överens med den konceptuella 
modellen kunde vi säkerställa att simuleringsmodellen representerade en 
förenklad bild av verkligheten i utleveransprocessen. Ytterligare verifiering 
genomfördes med hjälp av animeringen som byggdes i simuleringsmodellen, när 
animeringen kändes visuellt realistiskt med verkligheten var 
simuleringsmodellen verifierad.  

6.6  Resultat från originalscenariot 
Resultatet från originalscenariot i simuleringsmodellen kan ses i tabell 8 och har 
tagits fram med hjälp av 100 körningar av modellen. Tabell 8 visar utdata från 
simuleringsmodellen som är relevant för studien. Relevant data är den data som 
hjälper oss att besvara studiens syfte, uppfylla studiens mål och besvara 
frågeställningarna i studien.  
 
Alla genomsnittliga tider i resultatet och analysen påverkas av väntetiden på 
natten, det vill säga tiden från att den sista lastbilen lämnar systemet tills det att 
den första plockarbetaren anländer på morgonen. Den sista lastningstiden är 
klockan 16.00 vilket gör att den sista lastbilen lämnar systemet senast klockan 
17.30 eftersom den längsta lastningstiden är 90 minuter. De första 
plockarbetarna anländer klockan 6.00 på morgon vilket betyder att väntetiden 
för en orderrad under natten är 12,5 timmar. Vissa orderrader plockas samma 
dag som ordersläppet sker och vissa orderrader plockas samma dag som 
lastbilen kommer, vilket gör att vissa orderrader väntar över natten vilket gör att 
den genomsnittliga tiden för en orderrad inkluderar nattetid. Nattetiden måste 
beaktas eftersom att den är svår att påverka då det inte sker några aktiviteter på 
natten. De orderrader som plockas dagen efter ordersläppet får aldrig en 
väntetid över 10 timmar då de första plockarbetarna börjar arbeta klockan 6.00 
och den sista lastbilen anländer till lagret klockan 16.00.  
 
Tabell 8 presenterar att en orderrad i utleveransprocessen befinner sig i 
processen i genomsnitt 24,85 timmar innan ordern lastas på en lastbil och 
lämnar processen. När en pall med produkter placerats på en ruta på 
utleveransytan väntar rutan med alla pallar i genomsnitt 19,47 timmar innan 
den blir lastad. En ruta är klar när den kontrollerats, emballerats, står färdig och 
inväntar lastning.  
 
Vid varje ordersläpp i det verkliga systemet planerar leveransplaneraren vilken 
ruta pallarna ska ställas på. Eftersom rutorna planeras in blir rutorna upptagna i 
systemet från dagen innan orderraderna ska levereras tills att 
leveransplaneraren planerar om rutan till en ny leverans, alltså i snitt två dygn. I 
simuleringsmodellen sker det ingen planering av rutorna eftersom pallarna 
placeras på en ledig ruta. När en lastbil har tömt en ruta kan den fyllas på med 
pallar direkt, detta gör det möjligt att använda rutorna mer effektivt det vill säga 
återanvändning av rutorna. Tabell 8 presenterar att 47 rutor på utleveransytan 
används varav sju rutor återanvänds. Eftersom sju rutor återanvänds av de 47 
rutorna som krävs är det totala behovet på utleveransytan, 40 rutor.  
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Simuleringsmodellen byggdes även för att kunna beräkna hur många rutor som 
möjligtvis kunde återanvändas eftersom det sågs som ett krav för att undersöka 
om storleken på utleveransytan kunde påverkas.  
 
Tabell 8. Resultat för utleveransprocessen i original modellen.  

Resultat för utleveransprocessen i originalscenario 

Total tid i systemet för en orderrad (h) 24,85 

Genomsnittlig väntetid för en ruta innan lastning(h) 19,47 

Antal använda rutor(st) 47 

Antal återanvända rutor (st) 7 

Antal rutor som krävs för ett ordersläpp (st) 40 

 
Ett intervall över väntetiden för när en ruta är klar för lastning har tagits fram, se 
tabell 9. Tabellen presenterar extremvärdena av alla väntetider när en ruta är 
klar för lastning, från de 100 körningarna som gjorts i undersökningen. Den 
minsta uppmätta väntetiden är 3,98 timmar, medelvärdet är 19,47 timmar vilken 
även presenteras i tabell 9, den maximala uppmätta väntetiden är 25,5 timmar. 
Intervallet visar att det minsta uppmätta värdet är 3,98 timmar vilket betyder att 
väntetiden inte inkluderas av nattetiden och plockningen av produkterna har 
därför skett samma dag som produkterna levererats.  
 
Tabell 9. Intervall över väntetid för en ruta innan lastning.  

Originalscenario  Minimum Medel Maximum 

Extremvärden för väntetid för en ruta innan lastning(h) 3,98 19,47 25,5 

 
Ett spridningsdiagram för väntetiden för en färdig ruta innan lastning visas i 
figur 41. Figuren presenterar spridningen över alla väntetider över 100 
replikationer av simuleringsmodellen. Största delen av alla väntetider ligger 
ovanför det genomsnittliga medelvärdet, den röda linjen vilket betyder att de 
flesta rutorna väntar mer än 19,47 timmar innan de blir lastade.  
 

 
Figur 41. Spridningsdiagram för väntetiden då en ruta är klar för lastning. 
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7 Analys av resultat 
Det sjunde kapitlet, analys av resultat, analyserar möjliga åtgärdsscenarion, 
förbättringsförslag och metodval.  
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I detta kapitel analyseras resultatet, förbättringsförslag tas fram och 
frågeställningarna analyseras utifrån simuleringsmodellen. Vi kommer att 
analysera den valda metoden, om någon annan metod hade kunnat användas 
samt hur en annan metod skulle ha påverkat resultatet. I kapitel 7.1 diskuteras 
den första frågeställningen: Kan ett simuleringsverktyg användas för att 
identifiera problemområden i en utleveransprocess? I kapitel 7.2 besvaras den 
andra frågeställningen: Vilka är de identifierade problemområdena? Där vi i 
kapitel 7 beskriver de problemområden som simuleringsmodellen visat. I kapitel 
7.3 besvaras den tredje frågeställningen: Vilka är de bakomliggande orsakerna 
till problemen som identifierats i simuleringsmodellen? I kapitel 7.4 samt kapitel 
8 besvaras den fjärde frågeställningen: Vilka förbättringsförslag kan ges till PNL? 

7.1  Analys av metodval 
En simuleringsmodell kan användas när en process ska animeras och när man 
vill illustrera hur processen fungerar visuellt, detta medför en övergripande 
förståelse för processen, vilket var ett delmål i studien. Ett alternativt metodval 
presenteras i figur 42.  

 
Figur 42. Alternativt tillvägagångssätt för studien. 

Inledningsvis genomförs en värdesflödeskartläggning, value stream mapping 
(VSM), där värdeadderande- och icke värdeadderande aktiviteter kartläggs. För 
mer information om VSM se avsnitt 3.8.2. Hos PNL sker ingen produktion utan 
endast distribution vilket gör att uppgifterna måste definieras enligt 
värdeadderande, icke värdeadderande men nödvändiga och icke 
värdeadderande uppgifter. För att kunna säga att en aktivitet är värdeadderande 
i ett TPL företag som inte utför någon produktion på samma sätt som ett 
tillverkande företag måste aktiviteterna diskuteras. Tillför aktiviteterna värde 
till produkten? Aktiviteter som plockning är nödvändiga men tillför inget direkt 
värde till produkten, däremot erhålls en tjänst som tillför värde till produkten. 
Om produkten inte hade plockats hade den legat kvar på hyllan. Andra 
aktiviteter som kan vara värdeadderande är emballering samt etikettering. 
Produkten får information om vart den ska levereras vilket leder till att risken 
för fel minskar. Produkter och hela pallar som emballeras säkras från 
transportskador och förhindrar att produkterna på en pall ramlar av. Efter 
värdeflödeskartläggningen genomförs en tidsanalys där definieras hur stor del 
av den totala tiden som utgörs av icke värdeadderande aktiviteter. Om en stor 
del av tiden identifieras som icke värdeadderande betyder det att den tiden 
behöver analyseras. Grundorsakerna till den största delen icke värdeadderande 
tid måste identifieras för att elimineras. Efter genomförd tidsanalys kan 
leanstrategin användas som verktyg för att hitta orsaker till problemen och 
eliminera icke värdeadderande aktiviteter. Med lean som verktyg kan 

VSM Tidsanalys Lean Simulera
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grundorsakerna till de icke värdeadderande aktiviteterna tas fram med hjälp av de ╊5 varför╊. När grundorsakerna hittats och förbättringsförslag tagits fram kan 
dessa simuleras för att analysera hur förslagen beter sig i det verkliga systemet. 
Fördelarna med simuleringsmetoden är att den ger möjlighet att testa hur 
förbättringsförslagen påverkar hela utleveransprocessen och om det är 
realistiska förbättringsförslag som tas fram. Om vi inte hade simulerat 
förbättringsförslagen hade det varit svårare att avgöra hur stor effekt de olika 
förbättringsförslagen har på utleveransprocessen och hur de påverkar 
processen. Vi ville även kontrollera om det är betydande skillnad mellan 
originalmodellen och förbättringsförslagen men även om det fanns betydande 
skillnad mellan de olika förbättringsförslagen. Med den anledningen valde vi att 
använda simulering som verktyg eftersom simulering är ett passande verktyg då 
en hel process ska analyseras. Andra verktyg kan användas för att analysera 
enstaka aktiviteter i en process, exempelvis optimering. Simulering gör det även 
möjligt att visuellt analysera införda förändringar i processer.  
 
Metodvalet skulle inte påverka det resultat som vi kommit fram till i studien 
eftersom VSM och tidsanalysen hade kunnat identifiera samma problemområden 
som vi kunnat göra i simuleringsmodellen.  
 
Ljungberg och Larsson (2012) redogör för SCOR (Supply-Chain Operations 
Reference model) som en kartläggningsmetod för att beskriva företagets hela 
försörjningskedja från leverantörernas leverantörer till kundernas kunder. 
Försörjningskedjan beskrivs med processer eller med komponenterna plan, 
make, source, deliver och return, på tre nivåer där varje nivå är olika detaljerad 
(Ljungberg & Larsson, 2012). SCOR-metoden är inte en passande metod för 
denna studie men skulle ha kunnat användas om en kartläggning av hela 
verksamheten skulle ha utförts. I studien analyseras däremot endast en 
utleveransprocess och dess aktiviteter vilket innebär att SCOR-metoden är för 
komplex att använda i detta sammanhang.  

7.2  Identifierade problemområden med hjälp av 
simuleringsmodellen 
Genom att analysera originalscenariot har problemområden identifieras. Tabell 
8 visar resultaten från originalscenariot där vi kan se att den genomsnittliga 
väntetiden för en ruta innan lastning är 19,47 timmar. För att kunna hitta 
grundorsaken till varför väntetiden på utleveransytan är lång användes lean 
strategins sjunde princip förebygga fel med ╊5 varför╊ vilka även besvarar vår 
tredje frågeställning.  

7.3  Bakomliggande orsaker till problemområdena som 
identifierats i simuleringsmodellen   
Problemområdet med lång genomsnittlig väntetid på utleveransytan har 
analyserats med hjälp av lean strategins, sjunde princip, ╊5 varför╊. Principen går 
ut på att ta reda på grundorsaken till det identifierade problemet genom att 
ställa frågan varför fem gånger. Det identifierade problemområdet var lång 
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väntetid på utleveransytan vilket kan åtgärdas genom att minska väntetiden på 
utleveransytan. För att gå vidare och hitta orsaken till varför väntetiden är lång 
ställs den första frågan (1) Varför är det lång väntetid på utleveransytan?  
 
Lång väntetid på utleveransytan beror på att plockningen av produkter sker lång 
tid innan produkterna ska lastas för avgång, vilket har framkommit från 
observationer och intervjuer. Idag påbörjas plockningen av produkter 22 timmar 
innan de ska levereras. Problemet kan åtgärdas genom att börja plocka 
produkterna senare. För att gå vidare och hitta orsaken till varför produkterna 
plockas lång tid innan avgång ställ den andra frågan (2) Varför sker plockningen 
av produkter lång tid innan avgång?  
 
Plockning av produkter sker lång tid innan avgång eftersom det tar lång tid att 
plocka alla produkter. Plockning måste påbörjas 22 timmar innan leverans 
eftersom alla produkter inte hinner plockas om plockningen påbörjas senare. 
Genom att minska plocktiden kan plockningen påbörjas senare. För att gå vidare 
och hitta orsaken till att plockningen tar lång tid ställs den tredje frågan (3) 
Varför tar plockningen lång tid?  
 
Plockning av produkter tar lång tid eftersom det krävs god artikelkännedom hos 
personalen för att kunna placera produkterna korrekt på en pall. De tyngsta 
produkterna ska placeras i botten på pallen och ömtåliga produkter kan placeras 
på de andra produkterna, det vill säga överst på pallen. Artikelkännedom krävs 
för att kunna placera produkterna i rätt ordning vilket innebär att produkterna 
behöver hämtas i rätt ordning i lagret. För personalen är det svårt att ha god 
artikelkännedom om alla artiklar eftersom produktsortimentet innehåller 
tusentals artiklar och varierande produkter. Under intervjuerna berättade 
personalen att om de inte vet vilken produkt som ska plockas måste de förflytta 
sig till artikelns placering och undersöka vilken typ av produkt det är. Om det är 
en ömtålig produkt kan den endast placeras sist på pallen vilket innebär att om 
det inte var sista produkten som skulle plockas på den pallen måste personalen 
åka till nästa produkt. Denna onödiga transportsträcka innebär att plockningen 
tar lång tid. Genom att införa tydliga produktbeskrivningar vid plockning kan 
plockarbetare minimera de onödiga transportavstånden och minska plocktiden. 
För att gå vidare och hitta orsaken till varför det krävs god artikelkännedom hos 
personalen ställs den fjärde frågan (4) Varför krävs det att personalen har god 
artikelkännedom?  
 
Personalen behöver ha god artikelkännedom för att kunna plocka produkterna i 
rätt ordning så att de kan placera produkterna korrekt på pallen. Rätt ordning är 
beroende av hur pallen ska konstrueras, det vill säga tunga och stora produkter i 
botten av pallen och små lätta produkter längst upp på pallen. Idag finns det 
ingen tydlig plockstrategi. En plockstrategi innebär att produkterna ska plockas i 
en bestämd ordning och att personalen följer en plockslinga i lagret som är 
organiserad efter hur pallen ska fyllas på med produkter. Hur en plockstrategi 
bör se ut presenteras i kapitel 8.  Genom att införa en plockstrategi krävs inte 
samma artikelkännedom hos personalen och plockningen blir då inte beroende 
av erfarenhet hos personal. För att gå vidare och hitta orsaken till varför det inte 
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finns någon plockstrategi ställs den femte frågan (5) Varför finns det ingen 
plockstrategi? 
 
Det finns ingen plockstrategi eftersom artiklarna inte är organiserade i lagret. 
Problemet kan åtgärdas genom att organisera lagret efter hur blandplockspallen 
är uppbyggd, vilket presenteras mer utförligt i kapitel 8. I tabell 10 presenteras lean strategins ╊5 varför╊.  
 
Tabell 10. Lean strategins sjunde princip, ”5 varför”. 

Problem Åtgärd  
Lång väntetid på 
utleveransytan 

Minska väntetiden på 
utleveransytan 

Varför? 

Plockning av produkter 
sker lång tid innan 
avgång 

Börja plocka produkter 
senare 

Varför? 

Plockningen tar lång tid Minska plocktiden Varför? 
Plockning kräver god 
artikelkännedom hos 
personalen 

Inför produktbeskrivning 
vid plockning 

Varför? 

Det finns ingen tydlig 
plockstrategi 

Inför plockstrategi  Varför? 

Artiklarna är bristfälligt 
organiserade i lagret 

Organisera lagret efter 
hur pallen ska vara 
uppbyggd 

 

 
Grundorsaken till den långa väntetiden på utleveransytan beror på att lagret inte 
är organiserat efter hur pallen ska vara uppbyggd, vilket presenteras i tabell 10. 
Idag sker plockning av produkter godtyckligt vilket betyder att plockarbetaren 
måste besöka lagerhyllor för att undersöka produkten som ska plockas och om 
produkten passar. Om den inte passar på pallen för tillfället måste 
plockarbetaren återkomma vid ett senare tillfälle för att hämta produkten. Figur 
43, 44 och 45 visar exempel på hur en plockarbetare har plockat en pall. Figuren 
visar att plockningen inte sker på ett effektivt sätt eftersom de inte följer någon 
plockstrategi, detta leder till onödiga transportsträckor och låg 
hanteringseffektivitet.  
 



82 
 

 
Figur 43. Plockningsexempel 1 där plockningen inte sker strategiskt utan plockarbetaren kör fram 

och tillbaka mellan ställagen för att bygga sin pall med produkter.  
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Figur 44. Plockningsexempel 2 där plockningen inte sker strategiskt utan plockarbetaren kör fram 
och tillbaka mellan ställagen för att bygga sin pall med produkter. 
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Figur 45. Plockningsexempel 3 där plockningen inte sker strategiskt utan plockarbetaren kör fram 

och tillbaka mellan ställagen för att bygga sin pall med produkter. 

7.4  Förbättringsförslag till PNL 
För att kunna ta fram förbättringsförslag i studien har åtgärdsscenarion tagits 
fram och testats i simuleringsverktyget. Resultaten har analyserats med hjälp av 
Process Analyzer och Output Analyzer vilka beskrivs i kapitel 4. 
Åtgärdsscenarion togs fram genom en analys av resultatet. Analysen av 
resultatet från simuleringsmodellen visade att väntetiden på utleveransytan var 
stor. Med lean strategins sjunde princip ╊5 varför╊ benades problemet ut och de 
underliggande orsakerna fick åtgärdsscenarion.  
 
För att kunna minska väntetiden på utleveransytan behöver plocktiden och 
transporttiden mellan plockhyllorna minskas för att kunna säkerställa att alla 
produkter hinner plockas färdigt innan lastning. Plocktiden och transporttiden 
mellan plockhyllorna kan inte minskas utan vidare åtgärder utan strategier på 
hur plockningen ska bli effektivare måste tas fram. En plockstrategi, som i teorin 
skulle vara möjlig att ta fram för PNL, är att plocka produkter så att en plockpall 
byggs upp med de tyngsta och största produkterna underst på pallen och de 
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minsta och ömtåligaste produkterna överst på pallen. En sådan strategi gör det 
möjligt att minska plocktiden och transporttiden till en plockhylla. Om det sker 
ett ordersläpp vid samma tid men med minskad plocktid och transporttid 
kommer väntetiden på utleveransytan att bli ännu längre. Ordersläppet bör 
därför flyttas fram eftersom transporttiderna är reducerade och produkterna 
med den införda plockstrategin tar mindre tid att plocka, vilket leder till att 
väntetiden på utleveransytan kommer minska. Framflyttat ordersläpp används i 
åtgärdsscenario 1, 2 och 3. I åtgärdsscenario 4, 5, 6, 7, 8 och 9 testas hur en 
reducerad personalstyrka med reducerade plock- och transporttider påverkar 
väntetiden. 
 
Med en införd plockstrategi och organisering av produkter i lager kan plocktiden 
och transporttiden mellan plockhyllorna minska. I originalscenariot var 
plocktiden UNIF(30,60) sekunder och med en plockstrategi kan plocktiden 
minskas eftersom plockhanteringen blir snabbare; ingen pall behöver 
omorganiseras. Om en plockstrategi, som följer produkternas placering på en 
pall, införs är det realistiskt att kunna minska plocktiden. Det är inte rimligt att 
plocktiden blir för minimerad utan plockarbetarna ska i verkligheten hinna 
plocka produkter på den föreslagna tiden. Med plockstrategi som gör det möjligt 
för plockarbetaren att snabbt plocka och placera produkten rätt på pallen är det 
rimligt att halvera hanteringstiden eftersom plockarbetaren då inte ska behöva 
göra omplaceringar av produkter på pallen. Under de genomförda 
observationerna och tidtagningarna ansåg vi att plocktiden var möjlig att 
reducera till ungefär halverad tid eftersom ingen omplacering av produkter på 
pallen krävs. Plocktiden halverades och vi undersökte om det gav signifikant 
skillnad att ändra intervallet för plocktiden till närliggande intervall av 
plocktiderna.  
 
Med 95 % konfidensintervall kan vi säga att det inte är någon signifikant skillnad 
på väntetiden av en ruta när plocktiden UNIF(15,30) sekunder jämförs med 
UNIF(10,20) sekunder, se figur 46 och UNIF(20,35) sekunder, se figur 47. 
Eftersom det inte är någon signifikant skillnad införs en plocktid på 15-30 
sekunder i plockstrategin.  
 

 
Figur 46. Ingen signifikant skillnad på väntetiden av en ruta med plocktiden UNIF(15,30) sekunder 

jämfört med UNIF(10,20) sekunder. 
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Figur 47. Ingen signifikant skillnad på väntetiden av en ruta med plocktiden UNIF(15,30) sekunder 

jämfört med UNIF(20,35) sekunder. 

Om en plockstrategi införs anser vi att plockslingan bör se ut som den föreslagna 
plockslingan i figur 48. Eftersom alla plockarbetare hämtar orderrader från 
kontoret är det lämpligt att de produkter som plockas högfrekvent placeras 
närmast kontoret för att minimera transportavstånden. Plockslingan följer då en 
ordning som gör det möjligt för plockarbetaren att placera produkterna på 
pallen i den ordning som produkterna plockas. Plockslingan bör även vara 
enkelriktad för att undvika att plockarbetarna krockar med varandra och 
blockera vägen för varandra med sina truckar.  
 

 
Figur 48. Plockning med införd plockstrategi. 

Med hjälp av de genomförda observationerna och tidtagningen såg vi att 
transporttiden kunde reduceras till TRIA(0.5,0.8,1.5) minuter det vill säga 
minimalt 30 sekunder, mest troligt 48 sekunder och maximalt 90 sekunder för 
transport mellan plockhyllorna. Vi undersökte om det var signifikant skillnad på 
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väntetiden för en ruta mellan TRIA(0.5,0.8,1.5) minuter och transporttiden 
TRIA(0.25, 0.4, 0.75) minuter det vill säga minimalt 15 sekunder, mest troligt 24 
sekunder och maximalt 45 sekunder. Genom att undersöka om det var 
signifikant skillnad med andra transporttider jämfört med TRIA(0.5,0.8,1.5) 
minuter kan vi ta reda på om närliggande intervall av transporttiderna påverkar 
väntetiden för en ruta. TRIA(0.5,0.8,1.5) minuter ligger mitt i intervallet för 
TRIA(0.25, 0.4, 0.75) minuter och TRIA(0.75, 1.2, 2.25) minuter. Det var dock 
ingen signifikant skillnad på väntetiden mellan de olika transporttiderna, se figur 
49.  
 

 
Figur 49. Ingen signifikant skillnad mellan transporttiden mellan plockhyllorna TRIA(0.5,0.8,1.5) 

och TRIA(0.25,0.4,0.75). 

Vi undersökte om det var signifikant skillnad på väntetiden för en ruta mellan 
TRIA(0.5,0.8,1.5) minuter och transporttiden TRIA(0.75, 1.2, 2.25) minuter det 
vill säga minimalt 45 sekunder, mest troligt 72 sekunder och maximalt 135 
sekunder. Det var ingen signifikant skillnad på väntetiden med de olika 
transporttiderna, se figur 50. Eftersom det inte är någon signifikant skillnad 
införs transporttiden TRIA(0.5,0.8,1.5) minuter i plockstrategin. 
 

 
Figur 50. Ingen signifikant skillnad mellan plocktiden TRIA(0.5,0.8,1.5) och TRIA(0.75,1.2,2.25). 

Produkterna placeras på utleveransytan för att emballeras och kontrolleras 
innan leverans.  Vid varje ordersläpp planerar leveransplaneraren vilka 
orderrader som ska placeras på vilken ruta, det vill säga de rutor som bokas till 
respektive orderrad är systemmässigt upptagna ungefär lika länge som 
orderraderna är i systemet. Ett av förbättringsförslagen som ges till PNL är att 
rutorna ska användas mer effektivt med ett system som bokar upp en ruta när 
orderraderna är färdigplockade på en pall. Systemet eller funktionen som ska 
finnas när orderraderna plockas behöver PNL själva utforma. Huvudfunktionen i 
systemet bör vara att rutorna bokas till orderrader när orderraderna är 
färdigplockade på en pall och när orderraderna har levererats bör rutan bli ledig.  
 
I simuleringsmodellen fungerar rutorna på utleveransytan så att orderraderna 
tilldelas första lediga ruta och när orderraderna har levererats blir rutan ledig. 
Logiken fungerar så att rutorna systemmässigt blir lediga när alla orderrader på 
en ruta har levererats. Om rutan är ledig kan orderrader placeras direkt på den 
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rutan. Värt att notera är att resultaten inte hade blivit annorlunda om 
simuleringsmodellen hade byggts så att rutorna bokas upp vid varje ordersläpp. 
Analysen grundas nämligen i hur länge en ruta står färdig innan den levereras.  
 
Bakgrunden till studien, analys av utleveransprocessen hos PostNord Logistics, 
var bland annat de skilda uppfattningarna mellan ledningen och personalen om 
behovet av ökad och minskad yta på utleveransytan. För att analysera hur 
utleveransytan kan påverkas byggs modellen med logiken att återanvända 
rutorna som nämns ovan. Simuleringsmodellen fungerar så att det finns 
möjlighet att undersöka hur många rutor som återanvänds och se hur många 
rutor som totalt används.  

7.5  Åtgärdsscenarion 
I samtliga åtgärdsscenarion som analyseras ställs kriterier upp, dessa måste vara 
uppfyllda för att åtgärdsscenariot ska analyseras vidare. Det första kriteriet är 
att alla orderrader som släpps måste vara färdigplockade innan nästa 
ordersläpp. Om inte orderraderna är färdigplockade innan nästa ordersläpp 
finns det ingen möjlighet att införa åtgärden eftersom det blir följdförseningar 
och orderraderna kommer då inte att hinna plockas i tid. Det andra kriteriet som 
ska var uppfyllt är att alla orderrader som ska levereras till respektive lastbil 
måste vara färdigplockade, kontrollerade och emballerade. Om inte 
orderraderna är färdigbearbetade när lastbilen kommer är det inte relevant att 
föreslå den åtgärden. Åtgärderna som analyseras vidare bör rimligtvis vara 
relevanta och realistiska. 

7.5.1  Åtgärdsscenario 1 
I åtgärdsscenario 1 är plocktiden minskad eftersom lagret bör organiseras efter 
hur pallarna kommer fyllas med blandpallsplock. Organisering av produkter i 
lagret resulterar i att plocktiden minskar eftersom onödiga transportavstånd 
elimineras. I originalscenariot hade transporttiden för blandpallsplockningen 
fördelningen TRIA(1,3,4) minuter vilket nu med den nya plockstrategin 
reducerats till TRIA(0.5,0.8,1.5) minuter. Plockstrategin innebär bland annat 
minskad transporttid eftersom det inte sker några krockar med truckar mellan 
ställagen; alla följer nu en enkelriktad plockslinga. De mest frekventa 
produkterna ligger nära varandra och närmast utleveransytan vilket bidrar till 
att transportavstånden reduceras. Plockarbetaren behöver inte åka till en 
lagerhylla för att se om produkten passar in på pallen då alla produkter ligger i 
den ordningen som de ska placeras på pallen. Det tar även mindre tid att plocka 
produkten från hyllan eftersom pallen inte behöver omorganiseras när 
produkten ställs på pallen. Tiden för plock från hylla har minskat från 30-60 
sekunder i originalscenariot till 15-30 sekunder i åtgärdsscenario 1. Eftersom 
plock-och transporttiden har reducerats har även ordersläppet senarelagts till 
klockan 12.00. Resultatet för åtgärdsscenario 1 jämfört med originalscenariot, 
ges i tabell 11 där antalet rutor som krävs har minskat från 40 till 33 rutor. Den 
genomsnittliga väntetiden har minskat med 5,9 timmar i åtgärdsscenario 1 
jämfört med originalscenariot.  
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Tabell 11. Resultat för åtgärdsscenario 1 i jämförelse med originalscenariot. 

Resultat för utleveransprocessen  Åtgärdsscenario 1  Originalscenario 

Total tid i systemet för en orderrad (h) 22,57 24,85 

Genomsnittlig väntetid för en ruta innan lastning(h) 13,57 19,47 

Antal använda rutor(st) 47 47 

Antal återanvända rutor (st) 14 7 

Antal rutor som krävs för ett ordersläpp (st) 33 40 

 
Tabell 12 presenterar det minsta, det genomsnittliga samt det största värdet på 
väntetiden för rutorna innan de lastas, 2,61 timmar, 13,57 timmar och 23,08 
timmar.  
 
Tabell 12. Intervall över väntetid för en ruta innan lastning. 

Åtgärdsscenario 1  Minimum Medel Maximum 

Extremvärden för väntetid för en ruta innan lastning(h) 2,61 13,57 23,08 

 
Figur 51 illustrerar hur många av mätpunkterna som ligger över och under den 
genomsnittliga väntetiden. Den största delen av punkterna ligger ovanför den 
genomsnittliga väntetiden vilket betyder att orderraderna har stått 
färdigplockade över natten på rutorna. Den minsta väntetiden som uppmätts är 
2,61 timmar vilket betyder att alla orderrader hinner bearbetas färdigt med god  
marginal. 
 

 
 

Figur 51. Spridningsdiagram för väntetiden då en ruta är klar för lastning, åtgärdsscenario 1. 

För att undersöka om resultatet från åtgärdsscenariot 1 har någon signifikant 
skillnad mot originalscenariot användes Output Analyzer vilket visas i figur 52. 
Vi valde att titta på väntetiden för när rutorna är klara för lastning eftersom det 
var det identifierade problemområdet. 
 
 



90 
 

 
Figur 52. Med tvåsidigt, 95 % konfidensintervall är det signifikant skillnad mellan originalscenariot 

och åtgärdsscenario 1. Intervallet är mellan 5,47 till 6,32. 

Figur 52 visar att tiden som rutan står klar inför lastning har signifikant skillnad 
jämfört med originalscenariot.  

7.5.2  Åtgärdsscenario 2  
I åtgärdsscenario 2 används samma plockstrategi som i åtgärdsscenario 1, den 
reducerade plocktiden är densamma som i åtgärdsscenario 1. Ordersläppet sker 
klockan 14.00 det vill säga ordersläppet är framflyttat ytterligare två timmar 
eftersom den lägsta väntetiden som uppmättes i åtgärdsscenario 1 var 2,61 
timmar.  
 
Resultaten från åtgärdsscenario 2 och åtgärdsscenario 1 kan ses i tabell 13. 
Tiderna för den totala tiden för en orderrad i systemet har minskat i jämförelse 
med åtgärdsscenario 1 från 22,57 timmar till 20,5 timmar, detta är logiskt 
eftersom ordersläppet har flyttats fram två timmar. Den genomsnittliga 
väntetiden på en ruta har minskat med 5,36 timmar vilket beror på att fler 
orderrader i åtgärdsscenario 2 plockas dagen efter ordersläppet vilka inte 
inkluderas av nattetiden. 19 rutor återanvänds i jämförelse mot 14 rutor som 
återanvänds i åtgärdsscenario 1 vilket är logiskt eftersom rutorna kan 
återanvändas tidigare då rutorna töms tidigare i förhållande till när lastbilarna 
anländer.  
 
Tabell 13. Resultat för åtgärdsscenario 2 i jämförelse med åtgärdsscenario 1. 

Resultat för utleveransprocessen  Åtgärdsscenario 2 Åtgärdsscenario 1 

Total tid i systemet för en orderrad (h) 20,5 22,57 

Genomsnittlig väntetid för en ruta innan lastning(h) 8,21 13,57 

Antal använda rutor(st) 47 47 

Antal återanvända rutor (st) 19 14 

Antal rutor som krävs för ett ordersläpp (st) 28 33 
 

Intervallet för den lägsta och högsta uppmätta väntetiden, se tabell 14, är 0,8 
timmar, i genomsnitt 8,21 timmar samt maximalt 21,04 timmar. Den uppmätta 
väntetiden på en ruta har uppmätts till 0,8 timmar och indikerar att den rutan 
blivit färdig relativt nära lastningstiden. 
 
Tabell 14. Intervall över väntetid för en ruta innan lastning, åtgärdsscenario 2. 

Åtgärdsscenario 2 Minimum Medel Maximum 

Extremvärden för väntetid för en ruta innan lastning(h) 0,8 8,21 21,04 
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Eftersom väntetiden för en ruta har uppmätts till 0,8 timmar analyseras figur 53 
som illustrerar hur mätpunkterna förhåller sig till väntetiden. Stor del av rutorna 
har lägre väntetid än den genomsnittliga väntetiden vilket betyder att det är fler 
rutor som väntar mellan 0,8 timmar och 8,21 timmar än det är rutor som väntar 
över 15 timmar. 
 

 
Figur 53. Spridningsdiagram för väntetiden då en ruta är klar för lastning, åtgärdsscenario 2. 

Åtgärdsscenario 2 jämförs med åtgärdsscenario 1 för att undersöka om det är 
signifikant skillnad mellan åtgärderna. Den genomsnittliga väntetiden för 
rutorna jämförs och skillnaden blir 5,36 timmar vilket ligger i intervallet i figur 
54 som även indikerar att det är signifikant skillnad mellan åtgärdsscenariona. 
 

 
Figur 54. Med tvåsidigt, 95 % konfidensintervall är det signifikant skillnad mellan åtgärdsscenario 1 

och åtgärdsscenario 2, intervallet är mellan 5,16 och 6,03. 

7.5.3  Åtgärdsscenario 3  
I åtgärdsscenario 3 används samma plockstrategi som i åtgärdsscenario 1 och 2. 
Ordersläppet flyttas fram ytterligare en timme till klockan 15.00 eftersom den 
minsta uppmätta väntetiden var 0,8 timmar.   
 
Om det kommer två lastbilar hinner inte plockarbetarna plocka klart 
orderraderna som ska lastas på morgonen klockan 7.00. Det senarelagda 
ordersläppet kan införas om det kommer antingen en eller ingen lastbil vid 7.00 
men eftersom fördelningen tillåter att det kan komma två lastbilar kan inte ett 
ordersläpp klockan 15.00 införas. Åtgärdsscenariot uppfyller inte ett av de 
tidigare nämnda kriterierna, som kräver att orderraderna ska hinna plockas 
färdigt innan lastbilarna börjar lastas. Den genomsnittliga väntetiden för en ruta 
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är 4,57 timmar, se tabell 15, och den minsta uppmätta väntetiden är mindre än 
en minut, se tabell 16. 
 
Tabell 15. Resultat för åtgärdsscenario 3 i jämförelse med åtgärdsscenario 2. 

Resultat för utleveransprocessen  Åtgärdsscenario 3 Åtgärdsscenario 2 

Total tid i systemet för en orderrad (h) 19,39 20,5 

Genomsnittlig väntetid för en ruta innan lastning(h) 4,57 8,21 

Antal använda rutor(st) 47 47 

Antal återanvända rutor (st) 23 19 

Antal rutor som krävs för ett ordersläpp (st) 24 28 

 
Tabell 16 presenterar det minsta, det genomsnittliga samt det största värdet på 
väntetiden för rutorna innan de lastas, 0,003 timmar, 4,57 timmar och 17,9 
timmar.  
 
Tabell 16. Intervall över väntetid för en ruta innan lastning, åtgärdsscenario 3. 

Åtgärdsscenario 3 Minimum Medel Maximum 

Extremvärden för väntetid för en ruta innan lastning(h) 0,003 4,57 17,9 

 
Spridningen av väntetiderna kan ses i figur 55 och ger en indikation om att stor 
del av alla uppmätta väntetider ligger under den genomsnittliga väntetiden. 
Eftersom flera väntetider har uppmätts till omkring 0 timmar är detta ett 
åtgärdsscenario som inte rekommenderas. 
 

 
Figur 55. Spridningsdiagram för väntetiden då en ruta är klar för lastning, åtgärdsscenario 3. 

7.5.4  Åtgärdsscenario 4 
Eftersom transporttiden är reducerad till TRIA(0.5,0.8,1.5) minuter och 
plocktiden till UNIF(15,30) sekunder kommer det gå fortare att plocka alla 
orderrader i blandpallsplocket. Om plock- och transporttiden reduceras är det 
relevant att undersöka om ett reducerat antal plockarbetare påverkar processen. 
PNL är inte intresserade av att utöka personalstyrkan med hänsyn till det 



93 
 

befintliga antalet truckar. Åtgärdsscenario 4: ordersläpp klockan 10.00, 6 
blandpallsplockspersonal, 4 helbuntspersonal och 2 balkpersonal. Antalet 
plockarbetare i blandpallsplocket reducerades från 9 till 6.  
 
Alla orderrader är färdigplockade klockan 11.30 dagen efter att orderraderna 
har släppts vilket betyder att åtgärdsscenario 4 inte rekommenderas, med 
hänsyn tagen till tidigare nämnda kriterier. 

7.5.5  Åtgärdsscenario 5 
Eftersom 6 plockarbetare i blandpallsplocket var för få valde vi att undersöka om 
7 plockarbetare skulle hinna plocka färdigt blandpallsorderraderna. Vi ville även 
utreda om det var möjligt att reducera antalet plockarbetare som arbetar med 
helbuntsplock från 4 till 3 eftersom vi vill undersöka om de hinner plocka färdigt 
med en plockare mindre. Åtgärdsscenario 5: ordersläpp klockan 10.00, 7 
blandpallsplockspersonal, 3 helbuntspersonal och 2 balkpersonal.  
 
Alla orderrader var färdigplockade klockan 10.15 dagen efter att orderraderna 
släpptes vilket betyder att åtgärdsscenario 5 inte kan rekommenderas med 
hänsyn tagen till tidigare nämnda kriterier. 

7.5.6  Åtgärdsscenario 6 
Eftersom 7 plockarbetare i blandpallsplocket var för få valde vi att undersöka om 
8 plockarbetare skulle hinna plocka färdigt blandpallsorderraderna. 
Åtgärdsscenario 6: ordersläpp klockan 10.00, 8 blandpallsplockspersonal, 3 
helbuntspersonal och 2 balkpersonal.  
 
Alla orderrader var färdigplockade klockan 9.05 dagen efter att orderraderna 
släpptes. Plockningen av orderraderna var färdig ungefär en timme innan nästa 
ordersläpp vilket betyder att åtgärdsscenario 6 var intressant att analysera 
vidare. Den totala tiden i systemet blir då 24,73, se tabell 17, och den 
genomsnittliga väntetiden minskar något eftersom det är färre plockarbetare.  
 
Tabell 17. Resultat för åtgärdsscenario 6 jämfört med originalscenariot. 

Resultat för utleveransprocessen  Åtgärdsscenario 6 Originalscenario 

Total tid i systemet för en orderrad (h) 24,73 24,85 

Genomsnittlig väntetid för en ruta innan lastning(h) 17,68 19,47 

Antal använda rutor(st) 47 47 

Antal återanvända rutor (st) 8 7 

Antal rutor som krävs för ett ordersläpp (st) 39 40 

 
Tabell 18 presenterar det minsta, det genomsnittliga samt det största värdet på 
väntetiden för rutorna innan de lastas, 3,78 timmar, 17,68 timmar och 24,8 
timmar.  
 
Tabell 18. Intervall över väntetid för en ruta innan lastning. 

Åtgärdsscenario 6  Minimum Medel Maximum 

Extremvärden för väntetid för en ruta innan lastning(h) 3,78 17,68 24,8 
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Spridningen av väntetiderna kan ses i figur 56 och ger en indikation om att stor 
del av alla uppmätta väntetider ligger över den genomsnittliga väntetiden. 
Eftersom flera väntetider har uppmätts till omkring 17 timmar är detta ett 
åtgärdsscenario som kan rekommenderas. 

 
Figur 56. Spridningsdiagram för väntetiden då en ruta är klar för lastning, åtgärdsscenario 6. 

Åtgärdsscenario 6 jämförs med originalscenariot för att undersöka om det är 
signifikant skillnad mellan åtgärderna. Den genomsnittliga väntetiden för 
rutorna jämförs och skillnaden blir 1,79 timmar vilket ligger i intervallet i figur 
57 som även indikerar att det är signifikant skillnad mellan åtgärdsscenariona. 
 

 
Figur 57. Med tvåsidigt, 95 % konfidensintervall är det signifikant skillnad mellan åtgärdsscenario 6 

och originalscenariot, intervallet är mellan 1,28 och 2,29. 

7.5.7  Åtgärdsscenario 7 
Eftersom 8 plockarbetare i blandpallsplocket fungerade och att minsta uppmätta 
väntetid var 3,78 timmar valde vi att flytta fram ordersläppet till klockan 11.00.  
Åtgärdsscenario 7: ordersläpp klockan 11.00, 8 blandpallsplockspersonal, 3 
helbuntspersonal och 2 balkpersonal.  
 
Alla orderrader var färdigplockade klockan 10.30 dagen efter att orderraderna 
släpptes. Plockningen av orderraderna var färdig ungefär en halvtimme innan 
nästa ordersläpp vilket betyder att åtgärdsscenario 7 var intressant att analysera 
vidare. Rasten mellan 9.00 - 9.30 gör att alla orderrader är färdigplockade en 
halvtimme senare än den beräknade färdiga tiden vid 10.05. Den totala tiden i 
systemet är 23,54, se tabell 19, och den genomsnittliga väntetiden minskar med 
cirka 3 timmar eftersom ordersläppet är framflyttat. 
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Tabell 19. Resultat för åtgärdsscenario 7 i jämförelse med originalscenariot. 

Resultat för utleveransprocessen  Åtgärdsscenario 7 Åtgärdsscenario 6 

Total tid i systemet för en orderrad (h) 23,54 24,73 

Genomsnittlig väntetid för en ruta innan lastning(h) 14,59 17,68 

Antal använda rutor(st) 47 47 

Antal återanvända rutor (st) 13 8 

Antal rutor som krävs för ett ordersläpp (st) 34 39 

 
Tabell 20 presenterar det minsta, det genomsnittliga samt det största värdet på 
väntetiden för rutorna innan de lastas, 2,9 timmar, 14,59 timmar och 24,03 
timmar.  
 
Tabell 20. Intervall över väntetid för en ruta innan lastning, åtgärdsscenario 7. 

Åtgärdsscenario 7  Minimum Medel Maximum 

Extremvärden för väntetid för en ruta innan lastning(h) 2,9 14,59 24,03 

 
Spridningen av väntetiderna kan ses i figur 58 och ger indikation om att stor del 
av alla uppmätta väntetider ligger över den genomsnittliga väntetiden. Eftersom 
flera väntetider har uppmätts till omkring 14 timmar är detta ett åtgärdsscenario 
som kan rekommenderas. 
 

 
Figur 58. Spridningsdiagram för väntetiden då en ruta är klar för lastning, åtgärdsscenario 7. 

Åtgärdsscenario 7 jämförs med åtgärdsscenario 6 för att undersöka om det är 
signifikant skillnad mellan åtgärderna. Den genomsnittliga väntetiden för 
rutorna jämförs och skillnaden blir 3,09 timmar, vilket ligger i intervallet i figur 
59, som även indikerar att det är signifikant skillnad mellan åtgärdsscenariona. 
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Figur 59. Med tvåsidigt, 95 % konfidensintervall är det signifikant skillnad mellan åtgärdsscenario 7 

och åtgärdsscenario 6, intervallet är mellan 2,68 och 3,5. 

7.5.8  Åtgärdsscenario 8 
Eftersom 8 plockarbetare i blandpallsplocket fungerade och minskad uppmätt 
väntetid var 2,9 timmar valde vi att flytta fram ordersläppet till klockan 12.00.  
Åtgärdsscenario 8: ordersläpp klockan 12.00, 8 blandpallsplockspersonal, 3 
helbuntspersonal och 2 balkpersonal.  
 
Alla orderrader var färdigplockade klockan 11.30 dagen efter att orderraderna 
släpptes. Plockningen av orderraderna var färdig ungefär en halvtimme innan 
nästa ordersläpp vilket betyder att åtgärdsscenario 8 är intressant att analysera 
vidare. Den totala tiden i systemet blir 22,35, se tabell 21, och den genomsnittliga 
väntetiden minskar då till 11, 17 timmar. 
 
Tabell 21. Resultat för åtgärdsscenario 8 i jämförelse med originalscenariot. 

Resultat för utleveransprocessen  Åtgärdsscenario 8 Åtgärdsscenario 7 

Total tid i systemet för en orderrad (h) 22,35 23,54 

Genomsnittlig väntetid för en ruta innan lastning(h) 11,17 14,59 

Antal använda rutor(st) 47 47 

Antal återanvända rutor (st) 16 13 

Antal rutor som krävs för ett ordersläpp (st) 31 34 

 
Tabell 22 presenterar det minsta, det genomsnittliga samt det största värdet på 
väntetiden för rutorna innan de lastas, 1,53 timmar, 11,17 timmar och 21,78 
timmar.  
 
Tabell 22. Intervall över väntetid för en ruta innan lastning. 

Åtgärdsscenario 8 Minimum Medel Maximum 

Extremvärden för väntetid för en ruta innan lastning(h) 1,53 11,17 21,78 

 
Spridningen av väntetiderna kan ses i figur 60 och ger en indikation om att stor 
del av alla uppmätta väntetider ligger över den genomsnittliga väntetiden. 
Eftersom flera väntetider har uppmätts till omkring 14 timmar är detta ett 
åtgärdsscenario som kan rekommenderas. 
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Figur 60. Spridningsdiagram för väntetiden då en ruta är klar för lastning, åtgärdsscenario 8. 

Åtgärdsscenario 8 jämförs med åtgärdsscenario 7 för att undersöka om det är 
signifikant skillnad mellan åtgärderna. Den genomsnittliga väntetiden för 
rutorna jämförs och skillnaden blir 2,9 timmar vilket ligger i intervallet i figur 61, 
som även indikerar att det är signifikant skillnad mellan åtgärdsscenariona. 
 

 
Figur 61. Med tvåsidigt, 95 % konfidensintervall är det signifikant skillnad mellan åtgärdsscenario 8 

och åtgärdsscenario 7, intervallet är mellan 2,99 och 3,86. 

7.5.9  Åtgärdsscenario 9 
Eftersom den minsta uppmätta väntetid var 1,53 timmar valde vi att flytta fram 
ordersläppet till klockan 13.00.  Åtgärdsscenario 9: ordersläpp klockan 13.00, 8 
blandpallsplockspersonal, 3 helbuntspersonal och 2 balkpersonal.  
 
Alla orderrader var färdigplockade klockan 13.05 dagen efter att orderraderna 
släpptes. Plockningen av orderraderna var färdig strax efter nästa ordersläpp 
vilket betyder att åtgärdsscenario 9 inte är intressant att analysera vidare. 
 
Rasten mellan 12.00- 12.30 gör att alla orderrader är färdigplockade en 
halvtimme senare än beräknad tid vid 12.30.  

7.6  Förbättringsförslag 
Åtgärdsscenario 3 går inte att genomföra eftersom orderraderna inte hinner 
plockas fram till den första lastningen om det kommer två lastbilar. 
Åtgärdsscenario 2 visar signifikant skillnad jämfört med åtgärdsscenario 1, vilket 
betyder att åtgärdsscenario 2 skulle ge bättre effekt på väntetiden för en ruta på 
utleveransytan än om åtgärdsscenario 1 skulle införas, den genomsnittliga 
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väntetiden reduceras med 5,36 timmar. Åtgärdsscenario 2 har samma 
plockstrategi som åtgärdsscenario 1 men har ett ordersläpp klockan 14.00 
istället för 12.00. Den minsta uppmätta väntetiden i åtgärdsscenario 2 är 0,8 
timmar och den största delen av alla uppmätta väntetider ligger under den 
genomsnittliga väntetiden, se figur 54. Åtgärdsscenario 8 är det förslag som ger 
det bästa utfallet då personal reduceras, plockstrategi med reducerad plock- och 
transporttid införs och ordersläpp flyttas fram vilket leder till att behovet av 
antalet rutor på utleveransytan har minskats till 31 rutor. Leveransservicen som 
beskrivs i avsnitt 3.3 kommer inte påverkas negativt av det föreslagna 
åtgärdsscenariot. Nivån på leverensservicen kommer vara bibehållen eller öka 
eftersom hela utleveransprocessen effektiviserats. Fler förbättringsförslag 
presenteras i kapitel 8, rekommendationer till PostNord Logistics. 
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8 Rekommendationer till PostNord Logistics 
 
Det åttonde kapitlet, rekommendationer till PostNord Logistics, presenterar de 
rekommendationer som tagits fram i studien.  
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I tidigare kapitel presenteras det grundläggande problemet till det identifierade 
problemområdet. De testade scenarierna i simuleringsmodellen resulterade i att 
åtgärdsscenario 8 var det bästa scenariot med hänsyn tagen till det verkliga 
systemet och den mänskliga faktorn. Åtgärdsscenario 8 innebar framflyttat 
ordersläpp till klockan 12.00 med minskad transport- och plocktid samt minskad 
personalstyrka.  För att kunna minska transporttiden mellan varje plock bör 
produkterna placeras lämpligt i lagret för ökad hanteringseffektivitet av 
produkterna. 
 
Hanteringseffektiviteten ökar om det införs en plockstrategi utefter 
produktplaceringen i lagret. Plockstrategin bör se ut på följande sätt, en 
plockarbetare hämtar orderrader, börjar bygga sin pall med tyngsta, största och 
icke ömtåliga produkter i botten varav dessa produkter bör finnas i början på 
plockslingan. Plockarbetaren ska sedan följa en slinga för att bygga upp pallen, 
slingan bör avslutas med de minsta samt de ömtåligaste produkterna. 
 
Simuleringsmodellen var ett hjälpmedel för att identifiera 
kapacitetsbegränsningar i systemet. Under observationerna som genomfördes 
kunde mindre problemområden som inte framkom av simuleringsmodellen 
urskiljas, som exempelvis att lastbilar ofta började lastas tidigast 15 minuter 
efter att lastbilen varit redo för lastning. I tabell 23 presenteras de 
problemområden som identifierats med tillhörande förbättringsförslag. 
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Tabell 23. Problemområden med förbättringsförslag 

 

8.1  Organisering av produkter i lager 
Eftersom PNL har ett stort och komplext artikelsortiment är ett av förslagen att 
genomföra en artikelklassificering genom ABC-analys. Bjornland, Persson och 
Virum (2003) redogör för att en ABC-analys skiljer produkterna till olika 
grupper av både material och andra parametrar. I PNLs fall är det viktigt att veta 
vilka produkter som motsvarar den största delen av både omsättning och 
uttagsfrekvens. 80/20-regeln betyder att 20 % av artiklarna står för 80 % av 
omsättningen, likaså kan det vara att 20 % av artiklarna står för 80 % av 
uttagsfrekvensen. Om PNL genomför en artikelklassificering är det smidigt att 
placera produkterna i lager beroende på vilken klass produkterna tillhör. De 
produkter som är uppdelade i klasser kan lagerläggas i zoner på lagret där varje 

Problemområde Förbättringsförslag 
Organisering av produkter i lager Artikelklassificering genom en ABC-

analys där parametrar som 
uttagsfrekvens, uttagskvantitet, 
artikelvikt och artikelvolym analyseras 

Ingen plockstrategi Inför plockstrategi, plockarbetaren kör 
en slinga och bygger pallen nedifrån 
och upp med produkter, vilket kan 
genomföras när artiklarna placerats 
utefter artikelklassificering i lagret 

Emballering inte färdig vid lastning
  

Se över om kontroll av orderraderna 
på rutan är nödvändig. Emballera 
produkterna direkt när de ställs på 
rutan 

Lång framkörningstid av produkter 
som ska lastas 

Ytterligare en lastare hjälper lastaren 
att köra fram alla produkter i rätt 
ordning som ska lastas 

Lång lastningstid Börja lasta lastbilen direkt när lastbilen 
är redo för lastning 

Lastbilar som inte lastas vid sin slottid Var konsekvent och ta inte in lastbilar 
för lastning tidigare, vilket påverkar 
arbetsflödet under resten av dagen i 
hela utleveransprocessen 

Rutorna används inte direkt när de blir 
lediga 

Signalera direkt när en ruta är ledig för 
att öka effektiviteten av användningen 
av rutorna. Kommer i längden inte 
kräva lika många rutor som i nuläget 

Omotiverad personal Engagerad arbetsledare som motiverar 
och lyfter fram personal med egna 
förbättringsförslag och idéer  

Dålig artikelkännedom hos nya 
plockarbetare. 

Rotera personalen för upplärning och 
ge alla i personalen en helhetssyn av 
processen 
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klass lagerhålls i respektive zon. Jonsson och Mattsson (2011) redogör för hur 
lagerförda produkter i zoner kan öka hanteringseffektiviteten beroende på vilka 
produkter som lagerförs i vilken zon. Hos PNL skulle artikelklassificering, 
lagerläggning av de uppdelade produkterna i zoner och en tydlig plockstrategi 
öka hanteringseffektiviteten som plockning och transport mellan varje plock 
vilket medför minskade transport- och plocktider (Bjornland, Persson, & Virum, 
2003; Jonsson & Mattsson, 2011). 

8.1.1  ABC-analys 
PNL behöver genomföra en ABC-analys där produkterna placeras strategiskt på 
lagret. Olika parameter som plockfrekvens, produkternas storlek det vill säga om 
de är skrymmande eller inte, bör tas med i analysen. De produkter som plockas 
mest frekvent bör placeras mest tillgängligt (Bjornland, Persson, & Virum, 2003). 
Jonsson och Mattsson (2011) redogör för hur ABC klassificering kan genomföras: 
 

1 Uppskatta årsförbrukningen för var och en av de artiklar som skall 
ingå i ABC-klassificeringen. 
2 Beräkna volymvärdet för var och en av artiklarna genom att 
multiplicera dess årsförbrukning med dess försäljningspris, 
standardkostnad eller merkostnad. 
3 Beräkna summa volymvärde för samtliga artiklar. 
4 Beräkna för varje artikel dess volymvärde i procent av det totala 
summerade volymvärdet, dvs. varje artikels procentuella andel av det 
sammanlagda volymvärdet. 
5 Rangordna artiklarna efter procentandel av det sammanlagda 
volymvärdet, från högst till lägst. 
6 Analysera fördelningen av artiklar och dela in dem i ett lämpligt antal 
olika grupper genom att specificera ett antal olika volymvärdeintervall. 
Varje sådant intervall motsvarar en klass: A, B, C etc. 
7 Låt varje artikel få den ABC-klass som motsvaras av dess volymvärde. 
(Jonsson & Mattsson, 2011: 422-423) 

 
Eftersom PNL är ett TPL företag eftersträvas den optimala kostnaden och 
omsättningen, sambandet som Lumsden (2006) beskriver mellan 
lagereffektivitet och hanteringseffektivitet. Den optimala lagringskostnaden och 
hanteringskostnaden är där linjerna i figur 62 skär varandra. Med ABC-analys 
genomförd och produkterna placerade i zoner i lagret kommer 
lagereffektiviteten öka om produkterna placeras så att lagret får högre 
fyllnadsgrad samtidigt som hanteringskostnaderna inte blir för höga.  
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Figur 62. Hög lagringskostnad ger låg omsättning (Lumsden, 2006: 444). 

Det första förbättringsförslaget till PNL är att organisera produkterna i lager för 
att minska transporttiden mellan varje plock. Lumsden (2006) nämner att 
åtkomsttiden påverkas av vart produkterna är placerade i lagret. En analys av 
hur frekvent produkterna plockas bör genomföras så att de produkter som 
plockas mest frekvent placeras så att de får hög tillgänglighet och låg åtkomsttid.  
 
Produkter med hög plockfrekvens och hög åtkomsttid bör omplaceras så att 
åtkomsttiden blir lägre. För att genomföra en lagerplacering av produkter som 
leder till minskade åtkomsttider behöver flera principer beaktas. 
Produktrotering innebär att produkterna antingen plockas efter FIFO, first in 
first out eller LIFO, last in first out. Plockposition innebär att produkter som 
plockas samtidigt placeras bredvid varandra för att öka plockeffektiviteten. 
Familjegrupper innebär att produkter som tillhör samma grupp (skruv och 
mutter) eller har samma egenskaper kan exempelvis placeras bredvid varandra 
för att öka plockeffektiviteten. Popularitet innebär att produkterna placeras efter 
en ABC-analys. De produkter som plockas mest frekvent placeras närmast 
utleveransytan, medelfrekventa i mitten av lagret och lågfrekventa produkter 
placeras längst in i lagret. Likheter innebär att olika produkter som ofta 
levereras ihop placeras tillsammans, vilket kräver analys av köpemönster. 
Storlekar innebär att stora och skrymmande produkter bör placeras så nära 
utleveransytan som möjligt. Den här principen hör ihop med höjdprincipen som 
innebär att tunga och stora produkter bör placeras på en höjd som gör det 
smidigt för plockarbetaren att plocka produkten (Lumsden, 2006).  
 
För PNL är det viktigt att ta hänsyn till artikelvolym och artikelvikt eftersom de 
har produkter med varierande material. Artikelvolymen och artikelvikten 
påverkar placeringen av produkterna på lager där felplacerade produkter kan 
medföra längre plocktider och köbildning. Produkter bör enligt Oskarsson et al. 
(2013) placeras efter fem nivåer vilka innebär att lätt skrymmande gods på 
femte nivån, lågfrekvent, normalt skrymmande gods på fjärde nivån, frekvent, 
normalt skrymmande gods på tredje nivån, frekvent, tyngre gods på andra nivån 
samt tungt, skrymmande gods på första nivån. Femte nivån är högst och första 
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nivån är lägst. Produkter som är placerade på ╊rätt╊ nivå medför högre 
plockeffektivitet. Fler principer enligt Lumsden (2006) är gånglängder som 
innebär att långa gångar leder till minskad hanteringseffektivitet på grund av 
långa transportavstånd i lagret. För korta gångar leder till att truckarna måste 
vända flera gånger för att köra fram och tillbaka (Lumsden, 2006; Oskarsson et 
al., 2013).  
 
Uttagsfrekvens betyder hur ofta plockare besöker och plockar från en plockplats. 
De produkter som har hög uttagsfrekvens bör placeras strategiskt nära varandra 
för att minska transportavstånden och samtidigt öka plockeffektiviteten. De 
produkter som har låg uttagsfrekvens bör placeras längre bort däremot kan en 
liten del av produkterna stå för höga uttagsfrekvenser vilket betyder att det är 
fler produkter med låga uttagsfrekvenser. Uttagsfrekvens är därför inte den enda 
parametern som måste tas hänsyn till vid lagerplacering. Uttagskvantiteten är 
ytterligare en parameter som anger hur många produkter som plockas vid varje 
plockning. Om produkten har hög uttagskvantitet ökar plocktiden vid det 
besöket vilket medför risk för köbildning (Oskarsson et al., 2013).  

8.2  Ingen plockstrategi 
Eftersom det saknas en tydlig plockstrategi bör detta införas. Plockstrategin 
innebär att plockarbetaren kör en slinga och bygger pallen nedifrån och upp med 
produkter, vilket kan genomföras när artiklarna placerats utefter 
artikelklassificering i lagret. Antalet kollisioner och köbildning vid plockning 
minimeras eftersom det blir enkelriktad trafik i gångarna. Pallens 
bottenprodukter plockas först på slingan och avslutas med de minsta och mest 
ömtåliga produkterna. Plockstrategin kommer underlätta arbetet för ny personal 
eftersom de inte behöver veta vilken produkt som tillhör vilket artikelnummer.  

8.3  Emballering inte färdig vid lastning 
Vid observationer av systemet upptäcktes att emballeringen inte var färdig när 
lastbilen anlände till lagret då kontrolleringen påbörjades försent och därmed 
fördröjde emballeringen. För att eliminera detta problem bör PNL se över om 
kontroll av orderraderna på rutan är nödvändig. Emballera produkterna direkt 
när de ställs på rutan. Ett arbete med lean innebär att alla ska göra rätt från sig. 
Alla plockare ska ha ett eget ansvar att kontrollera att rätt artikelnummer samt 
att rätt kvantitet är plockad innan det ställs på utleveransytan. Endast en 
handfull felplockningar uppstår vilka åtgärdas direkt av plockpersonalen. Om 
plockarbetarna får ta större ansvar för det som plockats och att de själva 
kontrollerar sina plockade produkter kan en emballerare börja emballera 
produkterna direkt istället för att vänta tills produkterna är färdigkontrollerade 
av kontrollanten.  

8.4  Lång framkörningstid av produkter som ska lastas 
När produkter ska lastas på lastbil observerades att endast en lastare lastade en 
lastbil vilket ledde till att framkörningstiden blev lång. Ytterligare en lastare 
hjälper lastaren att köra fram alla produkter i rätt ordning som de ska lastas. Om 
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lastaren får hjälp av ytterligare en lastare kommer tiden för att köra fram 
produkterna till lastbilarna att minimeras med hänsyn till att den andra lastaren 
endast kör fram och tillbaka och inte stannar för att lasta på lastbilen. Lastaren 
börjar lasta produkterna på lastbilen direkt medan den andra lastaren kör fram 
de andra produkterna. Den andra lastaren måste veta hur den som lastar 
lastbilen tänker lasta för att köra fram produkterna i rätt ordning. Om den andra 
lastaren kör fram det som ska lastas på sist först måste lastaren som lastar 
lastbilen hjälpa till att köra fram produkter vilket inte leder till ett lika effektivt 
arbetssätt.  

8.5  Lång lastningstid 
Lång lastningstid kan åtgärdas genom att börja lasta lastbilen direkt när lastbilen 
är redo för lastning. Under flera observationer har det uppmärksammats att 
lastbilar inte börjat lastas förrän tidigast 15 minuter efter att lastbilen stått redo 
för lastning vid portarna. Om lastarna börjar lasta direkt när lastbilarna är redo 
minimeras lastningstiden.  

8.6  Lastbilar som inte lastas vid sin slottid 
Lastbilar som tas in före sin avsatta slottid påverkar arbetsflödet i hela 
processen. Var konsekvent och ta inte in lastbilar för lastning tidigare under 
dagen, det medför att arbetsflödet blir påverkat under hela dagen, eftersom 
plockare ska plocka produkter i prioriterad ordning, vilken lastbil som kommer 
först. Om lastbilar har anlänt tidigare än deras avsatta lastningstid ska de stå och 
vänta tills det är deras tur, förutsatt att det inte har hänt något så att lastbilen 
som har den dedikerade tiden inte kan komma i tid, exempelvis bilolycka.  

8.7  Rutorna används inte direkt när de blir lediga 
Ett problem idag är att rutorna på utleveransytan inte används direkt när de blir 
lediga. Om rutorna återanvänds på ett effektivare sätt med avseende på att de 
ska användas direkt när de blir lediga kommer det inte krävas lika många rutor 
totalt. PNL behöver ta fram ett system som gör det möjligt att återanvända 
rutorna direkt. En ruta som används planeras till vissa produkter samma dag 
som ordern kommer in i datasystemet, rutan används inte förrän produkterna 
plockas sent på eftermiddagen eller dagen därpå, när lastbilen lastat rutans 
produkter uppdateras filen inte direkt utan på eftermiddagen. En ruta är 
upptagen i minst ett och ett halvt dygn trots att det inte står produkter på rutan 
hela den tiden. Rutorna bör användas mycket mer effektivt vilket kan göras 
genom att signalera när en ruta är färdig så att den kan användas direkt. 

8.8  Omotiverad personal 
Viss personal upplevdes omotiverade vilket kan åtgärdas genom engagerade 
arbetsledare som motiverar och lyfter fram personer med egna 
förbättringsförslag. Genom att motivera personalen med duktiga och engagerade 
arbetsledare kommer personalen att känna mer uppskattning för arbetet, vilket 
leder till bättre arbetsklimat samt att arbetsuppgifterna blir väl utförda. 
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8.9  Dålig artikelkännedom hos nya plockarbetare 

God artikelkännedom är en fördel då produkterna på blandpallen ska plockas 
och kan åtgärdas genom att rotera personalen för upplärning och ge 
plockarbetaren en helhetssyn av systemet. Ny personal eller personal som 
endast arbetar med samma sak har sällan förståelse för hela systemet. Om 
personalen får rotera mellan olika arbetsuppgifter kommer de att förstå hur hela 
systemet fungerar och vad som krävs av dem vid varje aktivitet i processen. 
Personalen kommer även känna att de har mer kunskap och blir mer motiverade 
till arbetet. Om personalen ofta är sjuk är det positivt att all personal är utbildad 
på de olika aktiviteterna i processen. 
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9  Slutsats 
 
Det nionde kapitlet, slutsats, presenterar de slutsatser som tagits fram i studien. 
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Syftet med studien var att kartlägga och simulera utleveransprocessen för att 
kunna identifiera och analysera problemområden och kapacitetsbegränsningar i 
processen. Fyra frågeställningar formulerades för att kunna uppnå det första 
delmålet och syftet i studien.  
 
Kan ett simuleringsverktyg användas för att identifiera problemområden i en 
utleveransprocess? 
 
Simuleringsverktyget Arena var ett hjälpmedel för att identifiera vissa av 
systemets problemområden som lång väntetid på utleveransytan. Ett av målen 
med studien var att visualisera utleveransprocessen vilket kunde göras med 
hjälp av simuleringsverktyget. Däremot kan inte en simuleringsmodell 
identifiera de problemområden som framkom vid de genomförda 
observationerna eftersom simuleringsverktyget inte tar hänsyn till den 
mänskliga faktorn som personalens olika beteenden i olika situationer. 
 
Vilka är de identifierade problemområdena? 
 
Det största identifierade problemområdet var väntetiden på utleveransytan. De 
problemområden som identifierades under observationerna var att produkterna 
inte var organiserade i lagret, emballeringen var inte färdig när pallarna skulle 
lastas, lång framkörningstid av produkter som ska lastas, lång lastningstid, 
lastbilar som inte lastas vid sin slottid, rutorna på utleveransytan användes inte 
direkt när de blir lediga, omotiverad personal samt dålig artikelkännedom hos 
nya plockarbetare.   
 
Vilka är de bakomliggande orsakerna till problemen som identifierats i 
simuleringsmodellen? 
 
Orsaken till lång väntetid på utleveransytan var att plockningen av produkter 
påbörjades lång tid innan produkterna skulle lastas eftersom det tog lång tid att 
plocka. Anledningen till den långa plocktiden var långa transportavstånd i lagret 
eftersom produkterna var bristfälligt organiserade i lagret och ingen tydlig 
plockstrategi var implementerad.  
 
Vilka förbättringsförslag kan ges till PNL? 
 
PNL bör införa artikelklassificering i lagret genom ABC-analys där parametrar 
som uttagsfrekvens, uttagskvantitet, artikelvikt och artikelvolym inkluderas. En 
plockstrategi bör införas där plockarbetaren kör en slinga och bygger pallen 
nedifrån och upp med produkter, vilket kan genomföras när artiklarna placerats 
utefter artikelklassificeringen i lagret. PNL bör även se över om kontroll av 
orderrader på rutan är nödvändig om inte bör emballering ske direkt när 
produkterna placerats på en ruta. Vid lastning bör ytterligare en lastare hjälpa 
till att köra fram alla produkter i rätt ordning till den som lastar lastbilen. 
Lastning av lastbilar bör ske direkt när lastbilen anländer på sin slottid. Var 
konsekvent och ta inte in lastbilar tidigare än utsatt slottid eftersom arbetsflödet 
under resten av dagen i utleveransprocessen påverkas. PNL bör även tänka på 
att signalera direkt när en ruta är ledig för att kunna öka effektiviteten av 
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användningen av rutor vilket i längden inte kommer kräva lika många rutor som 
i nuläget. Engagerade arbetsledare bör motivera personalen och lyfta fram de 
förbättringsförslag och idéer som personalen bidrar med. PNL bör även rotera 
på personalen för upplärning och ge plockarbetaren en helhetssyn av hela 
systemet.  
 
Åtgärdsförslag 8 gav det bästa utfallet då personalen reducerades, plockstrategi 
infördes med reducerad plock- och transporttid. Ordersläppet flyttades fram till 
klockan 12.00 och behovet av antalet rutor för ett ordersläpp på utleveransytan 
minskades ner till 31 stycken. 
 
Målet med den här studien var uppdelat i två delmål där det första delmålet vara 
att ta fram förbättringsförslag på de identifierade problemområdena och 
kapacitetsbegränsningarna för att kunna effektivisera utleveransprocessen. Det 
andra delmålet var att visualisera utleveransprocessen för att skapa en ökad 
förståelse för processen. Det första delmålet kunde uppnås med hjälp av studiens 
syfte och frågeställningar. Det andra delmålet i studien kunde uppnås med hjälp 
av en animering av simuleringsmodellen som byggts i simuleringsverktyget 
Arena. Animeringen gav en ökad förståelse för hela utleveransprocessen då hela 
processen visualiserades i realtid.  
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Bilaga 1- Sannolikhetsfördelningar 
Nedan beskrivs matematiskt de sannolikhetsfördelningar som finns i 
programmet Input Analyzer i Arena.  
Betafördelningen 

 
Figur 63. Betafördelningens täthetsfunktion (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010: 595). 

血岫�岻 = {�庭−怠岫な − �岻底−怠�岫紅, 糠岻ど 血�堅 ど < � < な欠券券欠堅嫌  

där B är hela Beta funktionen som ges av �岫紅, 糠岻 = ∫ 建庭−怠岫な − 建岻底−怠穴建怠待  (Kelton, 
Sadowski, & Swets, 2010). 

 
Kontinuerligfördelning 

 
Figur 64. Den överta bilden visar den kontinuerliga täthetsfunktion och den nedersta bilden visar 

den kontinuerliga fördelningsfunktionen (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010: 596) 

血岫�岻 = { 潔怠潔珍 − 潔珍−怠 ど 件血 � = �怠                            剣兼 �珍−怠 判 � < �珍 ,   血�堅 倹 = に, ぬ, … , 券                         剣兼 � < �怠結健健結堅 � 半 �津  

 

(Kelton, Sadowski, & Swets, 2010). 
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Diskretfördelningen 

 
Figur 65. Den översta figuren visar den diskreta sannolikhetsfunktionen och den undre bilden visar 

den diskreta fördelningsfunktionen (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010: 598). 喧(�珍) = 潔珍 − 潔珍−怠 穴ä堅 潔待 = ど 

 

(Kelton, Sadowski, & Swets, 2010). 

 
Erlangfördelningen 

 
Figur 66. Erlangfördelningens täthetsfunktion (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010: 599). 

血岫�岻 = {紅−賃�賃−怠結−�/庭�岫紅, 糠岻ど 血�堅 � > ど欠券券欠堅嫌  

 
(Kelton, Sadowski, & Swets, 2010). 
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Exponentialfördelningen 

 
Figur 67. Exponentialfördelningens täthetsfunktion (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010: 600). 

血岫�岻 = {な紅 結−�/庭ど            血�堅 � > ど欠券券欠堅嫌  

 

(Kelton, Sadowski, & Swets, 2010). 

 

Gammafördelningen 

 
Figur 68. Gammafördelningens täthetsfunktion (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010: 601). 

血岫�岻 = {紅−底�底−怠結−�/庭Γ岫糠岻ど 血�堅 � > ど欠券券欠堅嫌  

där Γ är hela gammafunktionen som ges av Γ岫糠岻 = ∫ 建底−怠結−痛穴建∞待  (Kelton, 
Sadowski, & Swets, 2010). 
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Johnsonfördelningen 

 
Figur 69. Johnsonsfördelningen (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010: 602). 

Fördelningen har ingen funktion utan om delta är positivt passar det bounded 
family fördelningen och är delta negativt används unbounded family 
fördelningen (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010). 
 
Lognormalfördelningen 

 
Figur 70. Lognormalfördelningens täthetsfunktion (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010: 603). 

血岫�岻 = { な��√に� 結−岫鎮津岫�岻−禎岻2/岫態禎2岻ど                               血�堅 � > ど欠券券欠堅嫌  

 
(Kelton, Sadowski, & Swets, 2010) 

 
Normalfördelningen 

 
Figur 71. Normalfördelningens täthetsfunktion (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010: 604). 血岫�岻 = な�√に� 結−岫�−禎岻2/岫態�2岻          血�堅 欠健健欠 � 

 

(Kelton, Sadowski, & Swets, 2010). 
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Poissonfördelningen 

 
Figur 72. Poissonfördelningens sannolikhetsfunktion (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010: 605). 

喧岫�岻 = {結−碇���!ど                血�堅 � � {ど,な, … 岻欠券券欠堅嫌  

(Kelton, Sadowski, & Swets, 2010). 
 
Triangulärfördelningen 

 
Figur 73. Triangulärfördelningens täthetsfunktion (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010: 606). 

血岫�岻 = に岫� − 欠岻岫兼 − 欠岻岫決 − 欠岻              血�堅 欠 判 � 判 兼に岫決 − �岻岫決 − 兼岻岫決 − 欠岻              血�堅 兼 判 � 判 決 ど                            欠券券欠堅嫌  

 

(Kelton, Sadowski, & Swets, 2010). 
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Likformigfördelning 
 

 
Figur 74. Likformigfördelningens täthetsfunktion (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010: 607).  

血岫�岻 = { な決 − 欠ど 血�堅 欠 判 � 判 決    欠券券欠堅嫌  

 

(Kelton, Sadowski, & Swets, 2010). 
 
Weibullfördelningen 

 
Figur 75. Weibullfördelningens täthetsfunktion (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010: 608). 血岫�岻 = 糠紅−底�底−怠結−岫�/庭岻�ど       血�堅 � > ど    欠券券欠堅嫌  

 
(Kelton, Sadowski, & Swets, 2010). 



121 
 

Bilaga 2- Beskrivning av Arena 
En simuleringsmodell i Arena är uppbyggd med moduler, entiteter, attribut, 
variabler och resurser vilket förklaras i bilagan.  
 
Entitet 
Entiteterna är de objekt som skapas i simuleringsmodellen, förflyttar sig i 
modellen och lämnar modellen. I studien består entiteterna av orderrader, 
pallar, balkar, helbuntar och lastbilar vilka är de som rör sig i modellen (Kelton, 
Sadowski, & Swets, 2010). 
 
Attribut 
Entiteter har olika egenskaper och behöver individualiseras i en 
simuleringsmodell vilket genomförs genom att entiteterna får tilldelade attribut. 
Attributet följer entiteten i hela modellen, ett attribut kan till exempel vara ett 
värde som entiteten får som gör att entiteten skiljer sig från alla andra entiteter i 
modellen (Kelton, Sadowski, & Swets, 2010). 
 
Variabel 
Variabler i en modell används för att kunna få ut information, som till exempel 
en tid som det tar från en plats till en annan, hur många entiteter som står i kö 
med mera. Variabler är globala och kan ses av alla i modellen vilket betyder att 
de inte tillhör någon specifik entitet till skillnad mot attributen (Kelton, 
Sadowski, & Swets, 2010). 
 
Resurs 
En resurs är den som utför en service i modellen. En resurs kan till exempel vara 
en maskin eller en personal som utför en process på en entitet. En resurs ges till 
en entitet när den är ledig och släpps igen när resursen utfört sin service (Kelton, 
Sadowski, & Swets, 2010). 
 
Ett exempel i Arena 
Arena är uppbyggd av olika block som kallas moduler. Det finns många olika 
moduler i Arena som utför olika saker men i exemplet visas de mest 
grundläggande modulerna Create, Assign, Process och Dispose, se figur 76. 
 

 
Figur 76. Arena modell med modulerna create, assign, process och dispose. 

Createmodul 
Createmodulen är den modul i modellen som skapar entiteterna och som styr 
när entiteterna ska släppas vid vilket klockslag eller i vilket intervall. Modulen 
bestämmer även hur många entiteter som ska släppas in i modellen. I exemplet i 
figur 77 visas parametrar som ingår i createmodulen. I exemplet anländer det en 
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entitet i taget fem gånger, det vill säga att det skapas fem entiteter i 
createmodulen. Första entiteten skapas klockan 12.00.   

 
Figur 77. Createmodulen. 

Assignmodul 
I assignmodulen kan entiteterna tilldelas attribut och variabler. I exemplet i figur 
78 visas att det skaps en variabel och ett attribut. Variabeln heter counter och 
räknar alla entiteter som passerar modulen, det vill säga entitet nummer 1 får 
värdet 1, entitet nummer 2 får värdet 2 och så vidare. Attributet tilldelar sedan 
entiteten det nummer som variabeln gett och entiteten bär med sig numret 
genom modellen.  

 
Figur 78. Assignmodulen. 

Processmodul 
I processmodulen sker en service av en eller flera resurser på en entitet. 
Modulen ställer först entiteterna i en kö ╊seize╊ till det finns en ledig resurs. När 
det finns en ledig resurs tas entiteten ur kön och fördröjs den tiden som de bearbetas ╊delay╊. När servicen utförts släpps resursen ╊release╊ resursen är då 
ledig och kan hjälpa en ny entitet. I processmodulen tilldelas resursen ett namn 
och tilldelas en kapacitet ╊capacity╊ som anger hur många resurser som finns att 
tillgå i modulen. Kvantiteten ╊quantity╊ anger hur många entiteter resursen kan 
bearbeta samtidigt. I exemplet i figur 79 visas att en resurs har skapats som 
heter Resource 1 med capacity 1 och quantity 1. Processtiden har satts till 1 
minut. 
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Figur 79. Processmodulen. 

Disposemodul 
Entiteterna lämnar systemet ur disposemodulen vilket visas i figur 80.  
 

 
Figur 80. Disposemodulen. 
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Bilaga 3- Bild på den konceptuella modellen, med balkflödet, 
helbuntsflödet och blandpallsflödet 
 


