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Sammanfattning 
 
Till pappers‐ och massaföretaget BillerudKorsnäs anläggning i Frövi ankom under 2014 
totalt  4773  lastbilar  som  lastade  ca  47145  ton  Cartonboard‐order.  Det  här 
examensarbetet har  studerat hur ankomstmönstret  för dessa bilar  såg ut under 2014. 
Upptäckten  blev  att  bilarnas  godtyckliga  ankomster  under  dagen  ger  ett  ojämnt 
utnyttjande av utlastningens kapacitet och en ohållbar arbetssituation för de anställda. 
Syftet  med  examensarbetet  är  att  jämna  ut  ankomstmönstret  av  bilar  som  ska  lasta 
pallar vid anläggningen i Frövi för att möjliggöra för BillerudKorsnäs att lättare hantera 
framtida volymer och se till att order kommer till kund i tid. Målet är att utreda om det 
finns  incitament  för  BillerudKorsnäs  att  implementera  ett  slottidssystem  för  sin 
utlastning av Cartonboard‐produkter på pall och bil.  
 
Examensarbetet  har  resulterat  i  en  kvantitativ  analys  av  slottidssystem  som  genom 
intervjuer  med  BillerudKorsnäs  personal,  en  speditör  och  ett  referensföretag  ansetts 
vara  rimliga.  De  utformningar  som  analyserats  är  slottider  om  två  respektive  fyra 
timmar,  både  med  samma  antal  bilar  respektive  vikt  i  varje  slottid  och  med 
differentierat antal respektive differentierad vikt slottiderna emellan. Även en alternativ 
utformning med halva dagen i slottider om två timmar och andra halvan med slottider 
om  fyra  timmar  har  undersökts.  Ett  viktigt  motiv  till  undersökningen  är  även  att 
BillerudKorsnäs  planerar  för  ökad  produktion  och  därför  har  även  scenarion med  de 
nya utlastningsvolymerna undersökts.  För  att  undersöka hur  kundernas  leverans  i  tid 
kan säkras har både intervjuer och en analys av tidigare intern utredning gjorts. 
 
Samtliga respondenter  i  intervjuerna svarade att slottider om fyra timmar är det mest 
rimliga  scenariot.  Genom  att  undersöka  summan  av  kvadratavvikelser  för  de  olika 
utformningarna  av  slottidssystem  har  det  varit  möjligt  att  jämföra  deras  utjämnande 
effekt. I denna jämförelse står sig slottider om fyra timmar bra i samtliga utformningar. 
Slottider om två  timmar ger endast marginellt  större utjämnande än slottider om  fyra 
timmar. Samtidigt visar sig tvåtimmars  intervall generera högre kostnader, vilket  talar 
för slottider om fyra timmar. Slottiderna visar även att de högre volymerna kan hanteras 
med  jämnare  utnyttjandegrad.  Gällande  eventuella  förhoppningar  om  att  ett 
slottidssystem skulle kunna förbättra leverans hos kund i tid visar studien på att några 
sådana vinster är svåra att spekulera kring utan att dra förhastade slutsatser. 
 
Slutsatsen  är  att  slottider  har  en  utjämnande  effekt  på  belastningen  och 
utnyttjandegraden på utlastningen. Rekommendationen till BillerudKorsnäs är att införa 
slottider om fyra timmar. Vinsterna i detta är flera. Det möjliggör för företaget att kunna 
både  hantera  utlastning  av  dagens  volymer  och  de  ökade  volymer  som  snart  är 
verklighet, utan att generera högre kostnader. Det förbättrar också arbetsförhållandena 
för utlastningspersonalen  som  i  nuläget upplever bilarnas  godtyckliga  ankomster  som 
ett  problem.  Det  finns  alltså  incitament  för  BillerudKorsnäs  att  implementera  ett 
slottidssystem.  
 

   



Abstract 
 
During  the  year  of  2014  a  total  of  4773  trucks  and  a  total  weight  of  47  145  tons  of 
Cartonboard orders were loaded at BillerudKorsnäs mill in Frövi. This thesis has studied 
the  arrival  pattern  of  these  trucks  during  2014.  The  discovery  was  that  the  trucks' 
arbitrary  arrivals  during  the  day  result  in  an  uneven utilization  of  the  capacity  at  the 
loading dock  and  an untenable work  situation  for  the  employees.  The purpose of  this 
thesis  is  therefore  to  smooth  the  arrival  pattern  of  trucks  in  order  to  enable  for 
BillerudKorsnäs  to  better  manage  future  volumes  and  ensure  that  orders  get  to  the 
customer  on  time.  The  goal  is  to  determine  whether  there  are  incentives  for 
BillerudKorsnäs  to  implement  a  time‐slot  system  for  their  loading  of  Cartonboard 
products on pallets and trucks. 
 
The thesis includes a quantitative analysis of different time‐slot systems that have been 
formed through interviews with personnel at BillerudKorsnäs, a carrier and a reference 
business.  The  designs  that  have  been  analyzed  are  slots  of  two  and  four  hours. 
Additionally an alternative design with slots of two hours during the first half of the day 
and slots of  four hours  the second half has also been analyzed. An  important aspect  is 
that BillerudKorsnäs  is planning to  increase their production volumes, and therefore a 
future  scenario  with  higher  volumes  has  been  investigated  as  well.  To  investigate 
whether the time‐slot system could secure that customer get their orders delivered on 
time  interviews has been held and an analysis of a previous  internal  investigation has 
been done. 
 
The respondents made during the interviews clear that slots of four hours are the most 
appropriate. By analyzing the total sum of square deviations of all the time‐slot systems 
a  comparison  of  each  system’s  redistributive  effect  have  been  possible.  Slots  of  four 
hours  do  well  in  this  comparison.  Slots  of  two  hours  have  been  found  to  be  just 
marginally  better  than  the  slots  of  four  hours  and  at  the  same  time  generate  higher 
costs, which  indicate  that  slots  of  four hours are more  reasonable. A  time‐slot  system 
indicates  that  higher  volumes  could be handled. Regarding  any hopes  that  a  time‐slot 
system could improve and secure that customers experience their orders to be delivered 
on time in a wider extent, the study shows that such a result is difficult to state without 
jumping to conclusions.   
 
The conclusion is that slots have a smoothing effect on arrivals and the utilization of the 
loading  dock.  The  recommendation  is  for  BillerudKorsnäs  to  implement  slots  of  four 
hours. The benefits of this are several. It enables the company to handle the loading of 
the  volumes  of  today  and  the  increased  volumes  that  soon  will  be  a  reality,  without 
generating  higher  costs.  It  also  improves  the  working  conditions  of  the  staff  at  the 
loading  dock,  which  currently  experience  the  trucks'  arbitrary  arrivals  as  a  problem. 
Conclusively, there are incentives for BillerudKorsnäs to implement a time‐slot system.  

   



Förord 
 
Det  här  examensarbetet  har  genomförts  på  BillerudKorsnäs  och  avslutar  tre  års 
logistikstudier vid Linköpings universitet. Arbetet har varit intressant, klurigt, krävande, 
utvecklande och kanske framför allt roligt. Det finns några personer som har varit med 
och bidragit  till att arbetet  inte blivit  för klurigt eller krävande och dessa  förtjänar ett 
tack.  
 
Först och främst ska ett tack riktas till min handledare vid BillerudKorsnäs, Peter Olson, 
för  att  han  genom  hela  examensarbetet  handlett  mig  på  ett  proffsigt  sätt.  Även  alla 
respondenter på BillerudKorsnäs och hos speditören och referensföretaget förtjänar ett 
tack för att de tog sig tid och bidrog med mycket viktig input. 
 
Jag  vill  tacka  min  handledare  vid  Linköpings  universitet,  Stefan  Engevall,  som  både 
innan han flyttade till USA och efter tagit sig tid att sätta sig in i mitt problem och hjälpt 
mig att klura fram lämpliga sätt att lösa det på.  
 
Jag  vill  också  tacka  min  examinator,  Joakim  Ekström,  som  från  arbetets  start  haft 
konkreta krav och kommit med snabb och värdefull respons. 
 
Slutligen förtjänar Anton, mina vänner och min familj ett stort tack för deras energi och 
entusiasm under lediga stunder.  
 
 
 
Rebecka Krantz 
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1 Inledning 
  

Det problem som det här examensarbetet söker svar på är huruvida det finns incitament 
för  BillerudKorsnäs  i  Frövi  att  implementera  ett  slottidssystem  på  sin  utlastning. 
BillerudKorsnäs AB är ett företag inom pappers‐ och massaindustrin och är en ledande 
leverantör  av  förpackningsmaterial.  Företaget  har  kunder  över  hela  världen  och 
produktionsanläggningar  i  Sverige,  Finland  och  England.  Detta  examensarbete 
behandlar produktionsanläggningen i Frövi, tre mil norr om Örebro. 
 
De  volymer  som  BillerudKorsnäs  i  Frövi  producerar  varje  år  uppgår  till  450  000  ton 
(BillerudKorsnäs, 2015). Att få ut dessa produkter från bruk till kund ställer vissa krav 
på  företagets  logistik.  En  definition  av  logistik  beskriver  det  som  läran  om  effektiva 
materialflöden (Jonsson & Mattsson, 2011).  I denna definition kan alla aktiviteter som 
ser  till  att  rätt  material  och  produkter  finns  på  rätt  plats  och  i  rätt  tid  klassas  som 
logistikrelaterade  aktiviteter.  Dessa  aktiviteter  ska  likt  de  flesta  andra  aktiviteter  i 
företag  bedrivas  kostnadseffektivt  för  att  bidra  till  att  företagets  lönsamhet  ökar. 
Logistik handlar om att planera, genomföra och följa upp förflyttning och lagerföring av 
material  och  produkter  så  kostnadseffektivt  som möjligt  och  så  att  kunden  blir  nöjd. 
Kunden önskar i allmänhet så hög grad av leveransservice som möjligt, till rätt kostnad 
(Aronsson et al., 2013).   
 
De  senaste  två decennierna har  logistiken  fått  en  allt  viktigare  strategisk  roll  i många 
företag. Från att ha haft stort fokus på att sänka kostnader fick företag i början på 1990‐
talet  upp  ögonen  för  att  en  effektiv  logistik  också  kunde  öka  intäkterna.  Genom  att 
använda  snabba,  säkra  och  flexibla  leveranser  som  en  del  i  kunderbjudandet 
utvecklades  logistiken  till  ett  tydligare  konkurrensmedel  än  tidigare.  Med  ökade 
kundkrav på en allt mer globaliserad marknad så krävs effektiva logistiska lösningar för 
att kunna leva upp till dessa krav på hög leveransservice (Aronsson et al., 2013).   

1.1 Problembakgrund 
Det  här  examensarbetet  har  för  avsikt  att  undersöka  om  utlastningen  för  de  arkade 
Cartonboard‐produkterna  kan  få  jämnare  arbetsbelastning  och  om  det  är  möjligt  att 
säkra avgång av bilar  i  tid,  för att  i slutändan komma till kund i  tid. Produkterna inom 
affärsområdet Cartonboard har sofistikerade användningsområden, såsom till exempel 
förpackning till lyxprodukter inom kosmetika och konfektyr (BillerudKorsnäs, 2012).  
 
I nuläget anländer bilar som ska lastas till utlastningen när helst det passar speditören. 
Det bidrar till att  ingen balansering av belastningen på utlastningen är möjlig. Stunder 
av väntan på bilar att  lasta kan när som helst under dagen bytas ut mot en kö av bilar 
som  väntar  på  att  få  bli  lastade.  I  och med  denna  kö  uppstår  risk  för  att  bilarna  blir 
lastade för sent. Det händer att speditörerna behöver ta beslut om att lämna kön då de 
inte kan vänta längre på grund av till exempel efterkommande lastningsuppdrag eller att 
en färja till kontinenten ska passas. I dessa fall måste BillerudKorsnäs stå för så kallade 
bomkörningskostnader. En ytterligare aspekt är att en  investering om 900 Mkr  i Frövi 
gör  att  kartongmaskinen  kommer  att  kunna  producera  550  000  ton  kartong  per  år 
istället  för  450  000  ton  per  år  som  i  dagsläget  (BillerudKorsnäs,  2014).  De  ökade 
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volymerna  som  bruket  planerar  för  ställer  nya  krav  på  flera  av  verksamhetens 
funktioner, bland dessa logistiken.  
 
Som en del i kunderbjudandet vill företaget säkerställa att kunden upplever en hög grad 
av  leveransservice.  Det  innebär  bland  annat  att  kunden  ska  få  rätt  produkt,  i  rätt 
kvantitet,  i  rätt  kvalitet  och  i  rätt  tid.    Ett  nyckeltal  för  att  mäta  graden  av 
leveransservice är det så kallade OTIF – On Time In Full. Målet är att ha ett OTIF‐tal på 
98 %.  I  dagsläget  ligger värdet på  cirka 75 % och  för  att nå målet pågår  flera  interna 
aktiviteter och projekt. En av de åtgärder som identifierats att möjligen kunna leda till 
en  förbättring är att  implementera ett  slottidssystem på utlastningen. BillerudKorsnäs 
vill  för  både  rådande  och  kommande  volymer  säkra  avgångar  av  bilar  i  tid  för  att  i 
slutändan  kunna  komma  i  tid  till  kund  och  därmed  uppfylla  den  leveransservice  som 
utlovats.  Det  är  därmed  intressant  att  undersöka  om  ett  slottidssystem  skulle  kunna 
leda  till  att  det  i  större  utsträckning  är  möjligt  att  utnyttja  utlastningens  resurser 
jämnare under den tillgängliga  lastningstiden och därmed  jämna ut arbetstoppar samt 
om det skulle bidra till att en högre grad av leveransservice kan uppnås.  

1.2 Syfte 
Syftet  med  examensarbetet  är  att  jämna  ut  ankomstmönstret  av  bilar  som  ska  lasta 
pallar vid anläggningen i Frövi för att möjliggöra för BillerudKorsnäs att lättare hantera 
framtida volymer och se till att order kommer till kund i tid.  

1.3 Mål 
Examensarbetets  mål  är  att  utreda  om  det  finns  incitament  för  BillerudKorsnäs  att 
implementera ett slottidssystem på utlastningen vid anläggningen i Frövi. 

1.4 Frågeställningar 
För  att  angripa  det  problem  som  beskrivits  i  problembakgrunden  och  besvara  syftet 
samt uppnå målet har ett antal frågeställningar formulerats.  
 
Ett  första  och  grundläggande  steg  i  arbetet  har  varit  att  kartlägga  hur  utlastnings‐
processen ser ut idag, något som den första frågeställningen ämnar ge svar på. En tydlig 
kartläggning och undersökning av hur det ser ut idag har varit nödvändig för att se om 
det uppstår några förbättringar eller försämringar vid analys av scenarion med slottider. 
Därefter  avser  de  resterande  frågorna  att  besvara  syftet  ur  både  effektivitets‐  och 
nyckeltalssynpunkt.  För  att  uppnå  syfte  och  mål  är  det  nödvändigt  att  besvara 
frågeställningarna nedan.  
 

1. Hur ser lastbilarnas ankomstmönster och utnyttjandegraden på utlastningen ut 
idag? 

2. Hur kan ett slottidssystem utformas för att uppnå jämnare utnyttjandegrad?  
3. I vilken utsträckning kan utlastningens resurser fördelas jämnare tack vare ett 

slottidssystem? 
4. Hur skulle ett slottidssystem påverka OTIF?  
5. Hur står sig olika utformningar av slottidssystem kostnadsmässigt gentemot 

varandra? 
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1.5 Avgränsningar  
En del  avgränsningar  har  gjorts  för  att  göra  examensarbetet  genomförbart med  givna 
resurser.  I  studien  har  2014  betraktats  som  ett  basår  som  all  historisk  data  är  tagen 
ifrån.  
 
Det är endast arkat material på pall inom affärsområdet Cartonboard och som är bokat 
på  lastbil  som  har  studerats.  En  del  av materialet  inom  affärsområdet  går  via  tåg  till 
terminaler ute i Europa. För att underlätta analysen av ett slottidssystems påverkan på 
verksamheten bortses dock från lastning av järnvägsvagnar. Vidare antas även ytan för 
magasin  och  utlastning  vara  densamma  både  före  och  efter  kapacitetsöknings‐
investeringen.  
 
En ytterligare nödvändig avgränsning är att eventuella IT‐lösningar som kan komma att 
krävas  för  själva  slottidssystemet  inte  hanteras  i  det  här  examensarbetet.  Dock  kan 
sådana  kommenteras  i  syfte  att  belysa  vad  som krävs, men  författaren har  alltså  inga 
intentioner  att  försöka  lösa  problematik  kring  detta.  Examensarbetet  kommer  även 
endast  diskutera  implementeringssvårigheter  utan  att  nödvändigtvis  komma  med 
konkreta  lösningar  på  hur  till  exempel  speditörer  ska  komma  att  efterleva  eventuella 
policys.  

1.6 Struktur  
Resten av denna rapport är uppbyggd så att läsaren i kapitel 2 får en inblick i metoden. I 
metodkapitlet  presenteras  tillvägagångssättet  samt  datainsamlingsmetoder.  För  att  få 
en  bakgrund  till  BillerudKorsnäs  som  företag  ges  i  kapitel  3  en  företagsbeskrivning.  I 
kapitel  4  presenteras  sedan  hur  ankomstprocessen  ser  ut  idag.  Kapitel  5  presenterar 
den  teoretiska  referensramen  innehållande  både  sådan  teori  som  kommer  vara 
nödvändig att ha med sig för att förstå den studerade problematiken, men också för att 
redogöra för vad som tidigare har studerats inom området och angränsande områden. I 
kapitel  6  presenteras  hur  slottidssystem  skulle  kunna  utformas  i  Frövi  utifrån 
respondenternas expertis. I kapitel 7 ges resultatet av den kvantitativa behandlingen av 
historisk  data  för  nuläget.  Här  presenteras  också  hur  utnyttjandegraden  för  de 
föreslagna  slottidssystemen  skulle  kunna  se  ut.  Kapitel  8  utgör  ett  analyskapitel  där 
resultatet  analyseras  med  stöd  i  den  teoretiska  referensramen.  Slutligen  diskuteras 
examensarbetets  resultat  i  kapitel  9  som  följs  av  en  slutsats  och  rekommendation  i 
kapitel 10.  
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2 Tillvägagångssätt och metod 
 

I  detta  kapitel  presenteras  den  metod  och  det  tillvägagångssätt  som  använts  i 
examensarbetet. Bjereld et al. (2009) beskriver metoder som redskap för att undersöka 
det som ska undersökas. De hävdar att en metod inte ska ses som vetenskaplig i sig utan 
att  den  används  i  vetenskapligt  ändamål.  Valet  av  metod  ska  göras  så  att  de 
konsekvenser och samband som föreligger kan beskrivas och förklaras på ett tillförlitligt 
sätt så att svar på ställda frågeställningar kan ges.  
 
Det  vetenskapliga  förhållningssätt  som  har  präglat  det  här  examensarbetet  är  ett 
systemteoretiskt  sådant.  Förhållningssättet  förklarar  utifrån  vilken  världsbild  det 
studerade  problemet  är  formulerat  och  det  påverkar  därigenom  det  vetenskapliga 
arbetet  och  resultatet.  Systemteori  är  en  tradition  inom  vetenskapsteorin  där 
verkligheten  anses  bestå  av  olika  delsystem  där  de  ingående  komponenterna  i  varje 
system  växelverkar.  Ett  primärt  användningsområde  för  systemteorier  är 
organisationer och planering av verksamheter.  I denna användning studeras processer 
och  händelseförlopp  samt  hur  de  ingående  enheterna  interagerar  med  varandra 
(Wallén,  1996).  Detta  användningsområde  stämmer  bra  överens  med  det  studerade 
problemet i denna studie. Studien undersöker hur ett slottidssystem kan planeras för att 
fungera på BillerudKorsnäs bruk i Frövi, vilket kräver ett systemteoretiskt perspektiv. 
 
Studien  har  grundats  i  både  kvantitativa  och  kvalitativa metoder.  Kvalitativa metoder 
passar bra när syftet är att undersöka sammanhang som kräver en djupare förståelse för 
hur  allt  hänger  ihop  (Eliasson,  2013).  De  kvalitativa  inslagen  i  den  här  studien  har 
främst utgjorts  av  intervjuer. Motivet  till  intervjuerna har varit  att utifrån expertisens 
utsago  förstå vad  som  talar  för och mot ett  slottidssystem  i Frövi  samt hur ett  sådant 
skulle  kunna  utformas  på  så  bra  sätt  som  möjligt.  Sådana  samband  och  sådan 
information  hade  varit  svårt  att  komma  åt  med  en  kvantitativ  metod.  En  kvantitativ 
metod har istället använts för att analysera nuläget samt ett potentiellt slottidsscenario 
på  utlastningen.  Kvantitativa metoder  passar  enligt  Eliasson  (2013)  bra  när  det  är  av 
vikt att sätta siffror på det som undersöks, vilket har varit  fallet här.  I den här studien 
har ingen datainsamlingsmetod varit kvantitativ, utan det är endast analysmetoden som 
varit det. Bakgrunden till det är att BillerudKorsnäs har bistått studien med beskrivande 
data  från  företagets  affärssystem.  Slutligen  så  kan  det  enligt  Eliasson  (2013)  vara 
fördelaktigt att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder – särskilt  i omfattande 
studier. 

2.1 Tillvägagångssätt  
Ett  första  steg  i  arbetet  var  att  kartlägga  nuläget.  Genom  denna  kartläggning  med 
tillhörande  analys  besvarades  den  första  frågeställningen.  Nulägeskartläggningen 
synliggjorde mönster i arbetstoppar på utlastningen och visualiserade det problem som 
BillerudKorsnäs upplever. Analysen av dessa data har skett med målet att  ta  fram hur 
utnyttjandegraden av utlastningen ser ut.   
 
Nästa steg i arbetet var att genomföra intervjuer med berörd och ansvarig personal på 
BillerudKorsnäs samt med en utvald speditör. Målsättningen med intervjuerna har varit 
att  utifrån  respondenternas  expertis  forma  olika  slottidssystem.  För  dessa  togs  sedan 
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samma nyckeltal  som  för nuläget  fram. Dessutom har  ett  referensbesök  gjorts  hos  ett 
producerande företag som har ett slottidssystem för både sitt in‐ och utflöde. 
 
Med  samma  nyckeltal  för  nuläget  som  för  slottidssystemen  har  en  jämförelse  och 
utvärdering varit möjlig. I det här skedet kommer även kostnadsaspekten in och spelar 
roll  för de olika systemutformningarnas attraktivitet. De kostnader som står  i  fokus är 
externa kostnader för bland annat avtal med speditörer. Det är intressant att se hur ett 
slottidssystem  påverkar  speditörsavtal  för  att  kunna  dra  slutsatser  om  det  finns 
ekonomiska incitament att implementera ett. 
 
Slutligen  är  även  BillerudKorsnäs  intresserade  av  hur  ett  slottidssystem  skulle  kunna 
påverka OTIF. Underlag till slutsats av denna frågeställning har varit både kvalitativ och 
kvantitativ. Den kvalitativa delen har skett genom att  låta personal på BillerudKorsnäs 
och speditören, som ansetts vara experter, bedöma hur OTIF skulle kunna påverkas. En 
kvantitativ  analys  har  varit  möjlig  genom  att  ta  del  av  en  av  företagets  tidigare 
utredningar  kring  varför  kunder  inte  får  sitt material  i  tid.  Utifrån  dessa  data  har  en 
uppskattning  kring  hur  många  orderrader  som  hade  kunnat  ”räddats”  av  att  ett 
slottidssystem kunnat säkra avgång i tid gjorts.   

2.2 Datainsamlingsmetoder 
I det här kapitlet presenteras de datainsamlingsmetoder som ansetts vara lämpliga för 
genomförandet av examensarbetet.  

2.2.1 Litteraturstudie  
För  att  undersöka  om  den  problematik  BillerudKorsnäs  upplever  är  ett  vanligt 
förekommande  problem  inom  liknande  verksamheter  har  en  litteraturstudie 
genomförts. Resultatet av litteraturstudien presenteras i den teoretiska referensramen i 
denna  rapport.  En  grundlig  litteraturstudie  kan  utgöra  basen  för  en  studie  och  bör 
därmed inte ses som försumbar (Ejvegård, 2009).  
 
Litteraturstudien  föregicks  av  en  litteratursökning  med  sökord  såsom  ’truck 
appointment  systems’,  ’truck  arriving  process’,  ’slot  time windows’,  ’queueing  system 
supply  chain’,  ’truck  schedueling’.  De  databaser  som  använts  är  ScienceDirect,  Scopus 
och Web of Science. 

2.2.2 Data från affärssystem  
BillerudKorsnäs  har  i  sitt  affärssystem  en  stor  mängd  information  och  data.  Det 
databehov  som har  funnits  i denna  studie har kunnat extraheras  från  systemet. Dessa 
data rör  lastbilarnas ankomst  till och avgång  från bruk samt aktiv  lastningstid. Utifrån 
dessa har värdefull analys varit möjlig. Data som hämtats från företagets system anses 
vara fullgod för examensarbetets syfte.   
 
För att beräkna ett slottidssystem påverkan på OTIF ligger en tidigare kvantitativ analys 
som  gjorts  inom  företaget  till  grund.  Denna  studie  har  använts  i  sin  helhet  för  att 
beräkna  den  möjliga  påverkan.  Studien  har  använts  med  antagandet  om  att  den  är 
tillförlitlig och inte kräver ytterligare statistisk analys eller validering. 

2.2.3 Intervjuer  
För att samla in kunskaper, åsikter och uppfattningar har flera intervjuer hållits. Målet 
med  intervjuerna  har  varit  att  samla  in  information  både  om  hur  utlastningens 
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processer  ser ut  i  nuläget och hur de kan  tänkas  se ut med ett  slottidssystem. För  ett 
sådant ändamål anser Svensson & Ahrne (2011) att intervjuer är en väl passande metod. 
För  att  undersöka  hur  ett  slottidssystem  kan  komma  att  utformas  har  både  ansvarig 
personal  på  BillerudKorsnäs  och  en  speditör  intervjuats.  BillerudKorsnäs  anlitar  flera 
olika  speditörer, men  den  som  valts  ut  som  respondent  har  företaget  ett  välutvecklat 
samarbete  med.  Speditören  har  intervjuats  för  att  få  insikt  i  hur  de  ställer  sig  till 
implementeringen  av  ett  slottidssystem  och  hur  ett  sådant  skulle  kunna  förändra  de 
avtal som finns upprättade. 
 
Enligt Eriksson‐Zetterquist & Ahrne (2011) är det inte nödvändigt att sätta en stämpel 
på vilken form av intervju som genomförs. Det finns olika utformningar som i stora drag 
beror på i vilken grad strukturerade frågor används eller inte och hur strikt intervjuaren 
förhåller  sig  till  dem.  Författarna  beskriver  att  en  intervju  som  inte  strikt  utgår  från 
strukturerade frågor kan ge en bredare och mer nyanserad bild med flera dimensioner. 
Denna  bild  har  använts  i  det  här  examensarbetet,  varpå  intervjuerna  har  varit  semi‐
strukturerade (Eriksson‐Zetterquist & Ahrne, 2011). Att denna form på intervjuerna har 
passat  bra  i  det  här  examensarbetet  grundar  sig  i  att  det  är  av  intresse  att  få 
respondenternas utsago om hur ett slottidssystem skulle kunna formas, implementeras 
och utvecklas i Frövi.  
 
Förberedelsestadiet,  själva  intervjun  och  bearbetning  av  svaren  kan  enligt  Ejvegård 
(2009)  vara  tidskrävande.  För  att  få  ut  så  mycket  som  möjligt  av  intervjuerna  har 
ambitionen  i  det  här  examensarbetet  varit  att  komma  väl  förberedd  till  sessionerna 
samt  att  ha  avsatt  tid  för  bearbetning  efteråt.  Flera  respondenter  har  även  ett  antal 
arbetsdagar före intervjutillfället blivit informerade om vad intervjun skulle handla om, 
för att  få  en  chans att  förbereda  sig och eventuellt  ta  fram nödvändig data. Vad  själva 
intervjun varit  tänkt att behandla och mynna ut  i  specificerades även redan vid  första 
kontakten så att de tillfrågade har haft en bild av vad de tackat ja till från början.  
 
Enligt Ejvegård (2009) finns det vissa fällor som utredaren bör vara medveten om när 
intervjuer  används  som datainsamlingsmetod.  Ett  viktigt  första  steg  är  att  presentera 
studien i sin helhet, vad intervjun ämnar bidra till i studien och därmed varför personen 
kallats. Det finns flera olika inslag som kan få respondenten att känna sig hämmad eller 
ifrågasatt. Att detta skulle ske har undvikits i största möjliga utsträckning.  Ett exempel 
på hämmande inslag är om bandspelare används. Vissa respondenter kan hålla tillbaka 
på  verkliga  åsikter  eller  uppfattningar  om  denne  vet  att  intervjun  spelas  in.  I  detta 
examensarbete har bandinspelning inte förekommit av just det skälet.  

2.3 Kvantitativ analysmetod 
Metoden  som  använts  för  utvärdera  ett  slottidssystems  effekt  har  varit  kvantitativ 
analys baserat på data från BillerudKorsnäs affärssystem. På dessa data har statistiska 
beräkningar  tillämpats  och  målet  med  denna  statistiska  analys  har  varit  att  ta  fram 
utnyttjandegrad  för nuläge och  scenarion med  slottider. Analyserna har  gjorts  i  Excel. 
Att  valet  föll  på  Excel  beror  på  programvarans  kraftfulla  prestanda  och  att  det  är  ett 
vanligt  förekommande  analysprogram  inom BillerudKorsnäs.  För  de  beräkningar  som 
programvaran användes till anses den vara fullgod.  
 
Den kvantitativa bearbetningen av data kan ses ha bestått av två steg. Det första steget 
var att kartlägga nuläget. Det gjordes genom att i datamängden för alla order från 2014 
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utkristallisera antalet bilar som ankommit. För att  få en bild av hur  lång tid det tar att 
lasta  en  bil  behandlades  även  lastningstiderna  för  hela  2014.  För  att  ta  reda  på  hur 
mycket  av kapaciteten  som används är det  viktigt  att  se vad kapaciteten är.  I  den här 
studien  anses  det  genomsnittligt  högsta  antalet  bilar  som  anlänt  under  en  timme  och 
den  genomsnittligt  högsta  vikten  som  lastats  ut  under  en  timme  utgöra  den  reella 
kapaciteten. Det andra steget var att  forma slottider enligt respondenternas expertis.  I 
dessa  togs  på  liknande  sätt  som  för  nuläget  utnyttjandegrader  fram  för  att  kunna 
jämföra  dessa med  nuläget  över  de  olika  öppna  timmarna.  För  att  kunna  jämföra  de 
olika  slottidssystemen  med  varandra  och  med  nuläget  användes  ett  avvikelsemått. 
Avvikelsemåttet  som  definierats  och  använts  är  summan  av  kvadratavvikelserna  för 
varje timmes avvikelse från ett idealfall. Det innebär att  ju mindre avvikelsemått desto 
bättre  är  utformningen  av  slottidssystemet.  Resultatet  av  den  kvantitativa  analysen 
presenteras i sin helhet i kapitel 7. 

2.4 Referensbesök  
För  att  få  en  insikt  i  hur  ett  slottidssystem  fungerar  i  praktiken  hos  ett  företag  som 
använder  sig  av metoden  genomfördes  ett  referensbesök  hos  ett  annat  producerande 
företag. Referensföretaget omsatte år 2014 ca 470 Mkr (Företagsfakta, 2015) och finns 
på flera  internationella marknader. Syftet med referensbesöket var att  få ta del av  för‐ 
och nackdelar med ett slottidssystem samt få en förståelse för vilka krav det ställer på 
ett företag. Besöket ägde rum efter nulägeskartläggningen vilket ansågs vara nödvändigt 
för  att  få  ut  så  mycket  som  möjligt  av  det.  Det  genomfördes  även  efter  att  samtliga 
intervjuer med personal på BillerudKorsnäs ägt rum. Tack vare denna kartläggning av 
nuläget på BillerudKorsnäs samt pejling av åsikter kring utformandet av slottider i Frövi 
kunde relevanta frågor formuleras till referensföretaget.  
 
Referensföretaget  och  BillerudKorsnäs  kan  inte  anses  vara  verksamma  inom  samma 
bransch och därför inte heller anses vara konkurrenter. Detta ska dock inte undergräva 
besökets relevans på något sätt. Idéen kring att ha slottider som tillåtna tidsfönster för 
speditörer att komma att  lasta/lossa anses här vara densamma  företagen emellan och 
därför  är  ett  referensbesök  för  att  bland annat  ta del  av  företagets  för‐  och nackdelar 
intressant.  

2.5 Metodkritik 
Enligt Wallén (1996) finns det inga metoder som kan garantera helt tillförlitliga resultat. 
Det hör därför till god vetenskap att forskaren eller utredaren valt metod medvetet. Som 
en del av det medvetna valet bör därmed både resultat och metod granskas kritiskt.  
 
Intervjumetodiken kan kritiseras med att det endast är urvalets röster som blir hörda. 
Den snedvridning som kan uppstå på grund av detta faktum har begränsats genom att 
respondenterna har utgjorts av personer från flera olika delar och positioner i företaget.  
 
Vid den kvantitativa analysen kan kritik väckas mot att analysen blir  för genomsnittlig 
och  generell.  Som  svar  på  sådan  kritik  ges  att  det  finns  en  stor  mängd  data  bakom 
analysen då den grundar sig på hela 2014. Motkritik kan ges på att en  snävare analys 
skulle kunna anses ge ett för begränsat resultat. Det är många faktorer som spelar in och 
påverkar utformningen av ett slottidssystem. Flera av dessa har inom ramen för det här 
examensarbetet  varit  omöjliga  att  ta  hänsyn  till  vilket  talar  för  att  en  övergripande 
analys, som än dock grundar sig på gedigen data, utgjort en fullgod metod. Dock är det 
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nog  så  viktigt  att  visa på och understryka dessa begränsningar  för  läsaren,  så  att  inte 
studien  tas  för  något  som  den  inte  är.  Dessa  begränsningar  presenteras  i  sin  helhet  i 
kapitel 7.6 rörande känslighetsanalys. 
 
För att det resultat som studien resulterar i ska få någon form av vetenskaplig dignitet 
är det viktigt att alla metoder som använts är valida, reliabla och att den som genomfört 
studien ställt sig objektiv till den (Ejvegård, 2009).  
 
Validitet innebär att man mäter eller undersöker det man har haft för avsikt att göra och 
reliabilitet  anger  hur  väl  man  mäter  eller  undersöker  det  man  vill  på  rätt  sätt. 
Objektivitet handlar om att utredaren inte får påverka utredningen med egna fördomar 
och  förutfattade  meningar  (Ejvegård,  2009).  Att  ta  dessa  begrepp  i  beaktade  ger 
möjlighet att utvärdera studien och säkra kvaliteten av den.  
 
En  hög  validitet  erhålls  i  denna  studie  tack  vare  diskussioner  med  handledare  på 
BillerudKorsnäs  rörande  vad  det  är  som  är  aktuellt  att  studera.  Genom  ett  nära 
samarbete med handledare rörande problemformulering och syfte anses validiteten ha 
stärkts ytterligare.  
 
Reliabiliteten  i  det  här  examensarbetet  säkras  på  en  hög  nivå  tack  vare  att 
datainsamlingsmetoderna är väl lämpade för undersökningen. Tack vare att kvantitativ 
data  har  hämtats  från  affärssystemet minimeras  risken  för  felmätningar  och  felaktiga 
mätinstrument.  Även  intervjuerna  anses  ha  hög  reliabilitet  då  de  som  stått  som 
respondenter dagligen arbetar med utvecklingen av BillerudKorsnäs verksamhet på ett 
eller annat sätt.  
 
Tack vare att examensarbetet genomförts av en för BillerudKorsnäs extern part erhålls 
en  viss  objektivitet.  Utredaren  har  vid  samtliga  intervjuer  eftersträvat  att  inte  lägga 
någon  värdering  i  ställda  frågor  och  de  svar  som  respondenterna  gett.  Samtidigt  har 
även denna rapport skrivits på ett medvetet sätt och utan att använda värdeladdade ord 
som kan färga läsaren.    
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3 Teoretisk referensram och tidigare studier  
 
Den teoretiska referensramen ämnar beskriva den teoretiska kontext som det studerade 
problemet  innefattas  i. Kapitlet ger en  teoretisk beskrivning av  relevanta områden  för 
examensarbetet.  Här  har  även  en  genomgång  av  tidigare  studier  inom  angränsande 
områden  gjorts. Motivet  till  det  är  att  beskriva  den  vetenskapliga  kontext  som omger 
problemet. Det finns lärdomar och idéer i tidigare studier som är applicerbara på aktuell 
studie.  Genom  att  undersöka  och  beskriva  teori  och  vad  som  tidigare  studerats  inom 
området fås en utgångspunkt till analys och ett stöd till slutsats. 

3.1 Supply chain management och logistik 
Supply  chain  management  (SCM)  och  logistik  är  inga  nya  begrepp.  Ordet  logistik 
kommer  från  franskans  ’general  de  logis’  (Aronsson  et  al.,  2013)  och  är  en 
militärrelaterad befattning för den person som var ansvarig att försörja trupperna med 
förnödenheter.  Logistiken  har  spelat  stor  roll  i  flera  historiska  krig,  både  det 
amerikanska inbördeskriget och andra världskriget. Trots begreppens historia har deras 
områden  fått  växande  betydelse  i  företag  först  de  senaste  decennierna  (Christopher, 
2011).  
 

 
 

Figur 1 ‐ Relationer som förklarar begreppen logistik och supply chain management (Baker et al., 2014).  

Skillnaden mellan SCM och  logistik är att SCM är ett vidare begrepp som täcker  in  fler 
aktiviteter än logistik och innefattar därmed även omkringliggande flöden (Christopher, 
2011). Relationen mellan de två begreppen samt deras innebörd visualiseras i Figur 1. 
Det finns ingen allmänt vedertagen svensk översättning på begreppet SCM, men Nilsson 
et  al.  (red.,  2000)  ger  förslag  på  begreppet  flödesekonomi  i  en  av  de  första  svenska 
böckerna som behandlar ämnet. Det finns även en uppfattning om att begreppet saknar 
en enhällig definition och forskare pekar på att denna brist på samsyn gör att begreppet 
hindras i sin utveckling (Stock & Boyer, 2009; Cook et al., 2005). Den definition som ges 
av Council of Supply Chain Management Professionals1 (CSCMP) citeras nedan. 
 

”Supply chain management encompasses the planning and management of all 
activities involved in sourcing and procurement, conversion, and all logistics 
management activities. Importantly, it also includes coordination and collaboration 

                                                        
1 Council of Supply Chain Management Professionals är en världsomspännande branschorganisation 
tillägnad främjande och spridning av forskning och kunskap om SCM. Läs mer på https://cscmp.org 
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with channel partners, which can be suppliers, intermediaries, third party service 
providers, and customers. In essence, supply chain management integrates supply 
and demand management within and across companies.” 

‐ (CSCMP, 2015) 
 
Denna  definition  poängterar  just  att  SCM  även  täcker  in  samarbete med  leverantörer 
och  andra  parter.  I  anslutning  till  sin  definition  skriver  CSCMP  att  den  oklarhet  i 
begreppets innebörd som råder kan bero på det breda område som försörjningskedjor 
(supply  chains)  täcker  inom  och  mellan  företag.  Sin  definition  tog  CSCMP  fram 
tillsammans med direktörer och experter inom industrin (CSCMP, 2015).  
 
Som nämns i inledningen till denna rapport har logistiken fått en allt mer strategisk roll. 
God logistik kan påverka ett företags lönsamhet på flera sätt.  I Figur 2 ges ett så kallat 
Du Pont‐diagram över hur logistikrelaterade områden påverkar lönsamheten (return on 
investment)  i  ett  företag.  Den  vänstra  delen  i  Figur  2  som  hör  till  grenen  över 
vinstmarginal bygger på siffror från ett företags resultaträkning. Den högra delen bygger 
på  siffror  från  balansräkningen.  Det  faktum  att  flera  delar  av  företaget  påverkas  av 
logistiska  förändringar  gör  det  viktigt  att  se  till  totalkostnaden  när  logistikrelaterade 
beslut undersöks (Aronsson et al., 2013; Banks et al., 2014; Jonsson & Mattsson, 2011). 
 

 
Figur 2 ‐ Logistikens påverkan på ett företags lönsamhet, Du Pont‐diagram (Baker et al., 2014, s. 23). 

Med en insikt om att goda logistiska lösningar inte bara kan sänka kostnader utan även 
bidra  till  ökade  intäkter  fås  också  en  insikt  om  att  området  kan  leda  till 
konkurrensfördelar. Världen krymper i takt med globaliseringen samtidigt som krav på 
kundanpassning,  flexibilitet  och  leveransservice  ökar  (Aronsson  et  al.,  2013).  Denna 
utveckling  gör  det  kostsamt  för  många  företag  att  hålla  lager  som  svarar  mot  alla 
kunders önskemål. En lösning på denna problematik kan vara att snabba upp och skapa 
mer effektiva processer och därigenom klara av kortare leveranstider utan att tumma på 
leveranspålitligheten. Aronsson et al. (2013) beskriver just tiden som ett verktyg för att 
skapa konkurrensfördelar på en utsatt marknad. Med tiden som konkurrensmedel kan 
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kostnader kapas, lönsamheten öka och kunder erhålla den leveransservice de efterfrågat 
till rätt pris.  

3.2 Nyckeltal 
Som  nämnt  i  föregående  kapitel  är  SCM  ett  område med  växande  roll  i  företag.  Dock 
beskriver  Grover  (2015)  att många  företag  saknar  nyckeltal  relaterade  till  aktiviteter 
inom  SCM.  För  att  beskriva  vikten  av  nyckeltal  inom  området  är  den  irländske 
vetenskapsmannen Lord Kelvins2 citat rörande mätning särskilt beskrivande:  
 

”If you can not measure it, you can not improve it.” 
‐  Lord Kelvin 

 
Fri  översättning  av  Lord  Kelvins  citat  ger  att  det  vi  inte  kan  mäta  kan  vi  inte  heller 
förbättra.  Enligt  Gunasekaran & Kobu  (2007)  är  nedan  listade  punkter  en  del  i  syftet 
med att mäta ett företags prestanda i olika avseenden.  
 

o Identifiera framgång 
o Identifiera huruvida kundernas behov uppfylls 
o Stöd för organisationen att förstå sina processer samt klargöra vad man är 

bra på och vad man är mindre bra på 
o Identifiera flaskhalsar, problem, slöserier och var förbättringar behövs 
o Möjliggöra fakta‐ och prestandabaserade beslut 
o Utvärdera planerade förbättringsåtgärder 

 
Prestandamätning av företagets processer möjliggör således förbättringar och utgör en 
utvärderingsgrund. De kan definieras som en kvantifiering av företagets eller en åtgärds 
effektivitet  (Gunasekaran  &  Kobu,  2007).  Att  utföra  prestandamätningar  och  ha  ett 
ramverk  för  nyckeltal  gör  det  också  möjligt  för  företag  att  mäta  sig  mot  sina 
konkurrenter, så kallad benchmarking (Grover, 2015).  

3.3 Just‐In‐Time  
Konceptet Just‐In‐Time (JIT) är välkänt och tillämpas i många företag. Konceptet föddes 
i 1950‐talets Japan och har stor del av sin utveckling att tacka Toyota för (Cheng & Kee‐
Hung,  2009).  Den  underliggande  filosofin  är  att  hela  tiden  effektivisera  processer  och 
därigenom  kunna  producera  varor  eller  tjänster  mer  flödeseffektivt  och  utan  att 
slöserier uppstår längs vägen. Att systematiskt identifiera och sträva efter att eliminera 
slöserier  görs  för  att  uppnå  ökad  effektivitet,  produktivitet  och  stärka 
konkurrenskraften. Enligt Cheng & Kee‐Hung (2009) sker detta bland annat genom ett 
jämnare produktionsflöde med mindre partistorlekar  som  integrerar  schemastabilitet, 
kortare ställtider och effektiv flödeslayout.  
 
Även om JIT är vanligt  inom produktion så  finns det  tillämpningsområden utanför ren 
produktionsverksamhet. Logistik är ett sådant område och tanken här är att likt filosofin 
i  ursprungskonceptet  eliminera  slöserier.  Cheng  &  Kee‐Hung  (2009)  pekar  på  flera 
exempel på slöserier inom ramen för JIT inom logistik. Dessa är onödiga transporter på 
grund  av  låg  transparens  i  planeringen,  överproduktion  på  grund  av  felaktig 
marknadsprognos  samt  förlorad  försäljning  på  grund  av missförstått  kundbehov  eller 

                                                        
2 Läs mer om Lord Kelvin och hans upptäckter inom bland annat termodynamiken på 
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Thomson,_1st_Baron_Kelvin 
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långsam anpassning till den. Cheng & Kee‐Hung (2009) bryter ner logistikområdet i fyra 
delområden  och  applicerar  JIT  och  diskuterar  dess  påverkan på  vart  och  ett  av  dessa 
områden. Områdena är kundtjänst, orderhantering, lagerhantering och transporter. Med 
tanke på det här examensarbetets ämne presenteras här JIT inom transportområdet.  
 
Ett effektivt transportnätverk kan skapa värde för ett företag genom tid‐ och platsnytta. 
Transporter ser till att ett företags produkt är på rätt plats och i rätt tid (Cheng & Kee‐
Hung, 2009). Att se till att denna leverans sker på rätt plats, i rätt tid och i rätt kvalitet 
och kvantitet kräver planering och samarbete mellan det producerande företaget, dess 
kund samt andra aktörer. Gentry (1996) pekar på att för att få JIT‐konceptet att fungera 
inom logistik är leverans i tid en nyckelfaktor.  
 
I  transporthänseendet  är  alla  aktiviteter  som  stör  processer  kopplade  till  transporter 
slöserier  eftersom det  ökar  transporttiden.  Även  outnyttjade  resurser  ses  som  slöseri 
eftersom hela systemet bör vara utformat så att resurser används på bästa sätt. Nedan 
listas de slöserier som Cheng & Kee‐Hung (2009) identifierat inom transportområdet.  
 

• Inaktiv tid i väntan på leverans 
• Skadade produkter på grund av opassande packning 
• Outnyttjade fordon 
• Alltför stort färdigvarulager 
• Varor som inte är tillgängliga för kunderna  

 
Den verktygslåda som finns att tillgå för att hantera och leda förbättring inom området 
innehåller flera verktyg (Cheng & Kee‐Hung, 2009). Bland dessa finns ruttplanering och 
schemaläggning. Ruttplanering sker med syftet att minimera kostnad, antal rutter, total 
distans  och  tid.  Schemaläggning  å  andra  sidan  innebär  åtgärder  som  syftar  till  att 
planera så att belastningstoppar undviks. Leveranser med anammad JIT‐filosofi bygger 
helt  enkelt  på  att  leverans  av  material  ska  ske  vid  exakt  den  tidpunkt  det  behövs 
(Lumsden, 2006). På så vis elimineras slöserier genom att inget levereras för tidigt eller 
i överflöd. 

3.4 Slottidssystem  
Att  använda  slottider  som  tillåtna  tidsfönster  när  lastning/lossning  får  ske  är  ett 
styrmedel  för att balansera  flödet  från/till en enhet. Ett sätt att  se på det är att se det 
som ett tidsbokningssystem. Att använda tidsbokningar är vanligt förekommande i flera 
branscher, till exempel när vi ska besiktiga bilen eller när vi behöver träffa en läkare och 
utformningen  av  dessa  system  varierar  från  bransch  till  bransch.  Inom  sjukvården 
nämner  Cayirli  et  al.  (2012)  att  slottidssystem  bidrar  till  ökad  produktivitet  och 
kundupplevelse  genom  dess  utjämnande  effekt  av  efterfrågan  och  den  minskade 
osäkerheten i när patienter ankommer leder till bättre matchning mellan kapacitet och 
efterfrågan. Dessa fördelar kan anses utgöra motiv för användning av slottidssystem för 
flera branscher. Cayirli et al. (2012) påpekar också att det inte finns någon generell regel 
för hur dessa system ska utformas för att fungera bra i alla situationer.  
 
Det finns flera aspekter och problem som måste tas i beaktande gällande slottidssystem. 
Inom sjukvården är ett problem att patienter inte kommer i tid eller inte kommer alls. 
Detta  beteende  är  att  förvänta  även  inom  andra  branscher.  Hur  no‐shows  och 
förseningar  hanteras  beror  på  vilka  policys  och  vilka  incitament  som  finns  (Huang  & 
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Zuniga, 2014). I  litteraturen finns flera exempel på hur no‐shows inom sjukvården kan 
hanteras.  LaGanga  &  Lawrence  (2007)  beskriver  överbokningar  som  ett  exempel  på 
angreppssätt. Dock fann de att överbokning både kan öka patienternas tillgång till vård 
och deras väntetid samt öka resursernas övertid. Resultatet var alltså både på gott och 
ont.  Även  inom  flygindustrin  beskriver  Chatwin  (1998)  överbokningar  som  ett  länge 
använt medel att hantera att kunder i vissa fall inte kommer att dyka upp.  
 
Inom  industrin  är  tanken med  slottidssystem  för  lastbilar  att  dagen delas  in  i mindre 
tidsintervall, så kallade slottider. Genom att kommunicera detta utseende av tidsutbudet 
till speditörer begränsas speditörerna att komma helt godtyckligt under dagen. Detta är 
med  och  förhindrar  att  antalet  ankommande  bilar  koncentreras  till  ett  visst  antal 
timmar under dagen och stora toppar i ankomstintensiteten kan undvikas (Chen et al., 
2013).   
 

3.5 Statistiska metoder 
För  att  behandla  data  finns  många  olika  statistiska  metoder  att  ta  till.  Enligt  Lövås 
(2006)  används  statistik  som  hjälpmedel  när  beslut  i  situationer  då  det  finns  en  viss 
oförutsägbarhet.  I  det  här  kapitlet  presenteras  konfidensintervall,  chi‐två‐test  och  ett 
avvikelsemått. Samtliga har använts vid bearbetning av data i det här examensarbetet.    

3.5.1 Konfidensintervall 
Konfidensintervall  är  den  vanligaste  formen  av  osäkerhetsintervall  och  anger med  en 
viss konfidensgrad hur stor sannolikheten att ett en okänd parameter  innefattas  inom 
ett intervall är (Thorburn, 2015). Att använda ett intervall med två satta gränser för var 
ett värde borde hamna används när en undersökning inte kan avgöra exakt vad värdet 
är. Konfidensgraden är ofta 95 % eller 99 % (100‐α). Konfidensgraden kan tolkas som 
att  om  en  datainsamling  skulle  upprepas  100  gånger,  vid  95 %  konfidensintervall,  så 
skulle  95  av  konfidensintervallen  skulle  innehålla  den  okända  parametern  (Lövås, 
2006). Formeln för konfidensintervall och standardavvikelse ges nedan. 
 

� ± �!/! ∗
�

�
 

 
där � är medelvärdet, z är standardnormalfördelad och hämtas från tabell, 

α ger konfidensgraden, � är standardavvikelsen och n är antalet observationer. 
 

� =  
�
�
− �

2
�

�=1

(� − 1)
 

 
där X är varje observations värde, �medelvärdet och n är antalet observationer. 

3.5.2 Chi‐två‐test 
Chi‐två‐tester är tester som testar homogenitet, slumpmässighet, association, oberoende 
och  anpassning  till  en  fördelning  och  är  en  del  av  hypotesprövning  (Grandin,  2003). 
Grundidén med ett chi‐två‐test är att genom att jämföra en observerad fördelning med 
en  förväntad  fördelning  avgöra  om  nollhypotesen  går  att  förkasta  eller  inte. 
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Nollhypotesen formuleras som det motsatta påståendet till det som undersökningen vill 
undersöka och är sann tills motsatsen har bevisats (Lövås, 2006).  
 
Den  förväntade  fördelningen erhålls av att utgå  från att det  inte  finns någon skillnad  i 
fördelning  mellan  de  kategorier  som  studeras,  alltså  att  nollhypotesen  är  sann. 
Resultatet blir den så kallade  testvariabeln X2 och genom att  jämföra det uträknade X2 

med  ett  tabellvärde  så  är  det möjligt  att  avgöra  om nollhypotesen  kan  förkastas  eller 
inte  (Grandin,  2003).  Om  nollhypotesen  inte  kan  förkastas  så  har  hypotesprövningen 
inte lett till något bevis alls. Formlerna för det förväntade värdet E och testvariabeln X2 
ges nedan. 

�!,! =
��

�
∗ �� 

 
där nk är det totala antalet observationer i kolumn k, nr 

det totala antalet observationer i rad r 
och N det totala antalet observationer. 

 

�
! =  
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�
 

 
där O är den observerade frekvensen och E är den förväntade frekvensen.  

 
För  att  slutligen  få  reda  på  om  nollhypotesen  kan  förkastas  eller  inte  jämförs X2 med 
gällande  värde  i  en  X2‐tabell.  För  att  få  gällande  värde  i  tabellen  behövs  hur  många 
frihetsgrader  testvariabeln  är  chi‐två‐fördelad  med  (Grandin,  2003).  Antalet 
frihetsgrader  fås  av  (r‐1)*(k‐1),  där  r  är  antalet  rader  och  k  är  antalet  kolumner.  Om 
testvariabeln X2 är större än tabellvärdet kan nollhypotesen förkastas.  

3.5.3 Avvikelsemått 
Det avvikelsemått som har använts i den här studien är summan av kvadratavvikelser. 
Summan av kvadratavvikelser är ett mått på observationers avvikelse  från dess medel 
(Everitt, 2002). På engelska kallas begreppet Total sum of squares och förkortas ofta SST 
(Lövås, 2006). Nedan presenteras dess ekvation.  

SS! = �! − �
!

!

!!!

 

 

där Yi är varje observations värde, � är medelvärdet av alla Y och n är antalet observationer. 

 
Den observante läsaren ser att om ekvationen ovan divideras med n‐1 så fås variansen 
för  Y.  Tas  kvadratroten  ur  variansen  erhålls  standardavvikelsen.  Varians  och 
standardavvikelse är de vanligaste spridningsmåtten inom statistiken (Lövås, 2006). Ett 
intuitivt  sätt  att  illustrera  kvadratavvikelserna  är  att  titta  på  avvikelsekvadraterna  i 
Figur 3. SST är alltså summan av dessa kvadrater.  
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Figur 3 ‐Avvikelsekvadrater för fem personers avvikelse från en medellängd (Lövås, 2006, s. 42). 

 

3.6 Tidigare studier inom området 
I den vetenskapliga litteraturen finns flera exempel av slottidssystem vid terminaler. De 
tidigare studierna inom området visar att optimering och simulering är tidigare använda 
metoder för de formulerade problemen.  
 
Zehendner  &  Feillet  (2014)  tittar  på  fördelarna  med  ett  slottidssystem  ur  ett 
serviceperspektiv. Författarna tar fram ett verktyg för att höja kvaliteten på servicen för 
lastbilar, tåg och fartyg vid en terminal i Marseille. Målet är att minimera förseningen vid 
terminalen. Likt BillerudKorsnäs erfarenheter så beskriver Zehendner & Feillet (2014) 
att arbetsbördan över dagen varierar med lastbilarnas ankomster och ett slottidssystem 
beskrivs som en lösning för att balansera ankomstflödet. Författarna använder både en 
optimeringsmodell  och  en  simuleringsmodell  för  att  undersöka  hur  ett  sådant  system 
skulle kunna dimensioneras på bästa sätt. Flera av de resonemang som förs i Zehendner 
& Feillet (2014) är applicerbara på ett system vid BillerudKorsnäs.  
 
Slottidssystem och dess  utformning har  tidigare  även  studerats  av Chen  et  al.  (2013). 
För  att  minska  antalet  bilar  som  kommer  till  den  studerade  containerterminalen  vid 
rusningstid undersöks hur ett slottidssystem skulle kunna utformas. Chen et al. (2013) 
använder en optimeringsmodell för att minimera väntetiden vid terminalens grind.  
 
Vikten  av  att  ha  en  öppen  kommunikation  mellan  speditör  och  uppdragsgivare  har 
utretts av Kim & Phan (2015). Genom att transportörerna och i det här fallet terminalen 
har  en  dialog  om  när  det  passar  bäst  för  båda  parter  att  lastning/lossning  sker  kan 
ankomsttoppar jämnas ut och väntetider kortas ned. Författarna föreslår en matematisk 
modell  samt  en  decentraliserad  beslutsprocess  för  att  finna  hur  lastbilarna  ska 
ankomma optimalt (Kim & Phan, 2015).   

3.7 Tidigare studier inom angränsande områden 
En bransch där slottidssystem är väl utarbetat och använt är  flygbranschen. Här utgör 
slottiderna  en  utsatt  tidsperiod  där  flygbolagen  har  rätt  att  starta  eller  landa.  De 
används  för att hantera  flygplatsernas kapacitet (Swedavia, 2011).  I den vetenskapliga 
litteraturen undersöks  flygbranschens slottider med  flera olika  infallsvinklar. Madas & 
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Zografos (2010) undersöker huruvida flygbranschens utformning av slottidssystem är i 
behov av förändring. Olika flygplatser beskrivs ha olika utformningskrav och författarna 
tar fram strategier och verktyg som är tillämpbara för de olika kraven. Madas & Zografos 
(2010)  upptäckter  bidrar  med  en  insikt  om  att  ett  slottidssystem  inte  är  direkt 
kopierbart  från  en  verksamhet  till  en  annan.  Med  det  menas  att  bara  för  att  en 
verksamhet  har  ett  fungerande  system  så  är  inte  det  rakt  av  överförbart  till  annan 
verksamhet.  
 
Det finns alltid en risk att den som står i kö av olika anledningar blir otåliga och lämnar 
kön innan det har blivit dennes tur. Jouini (2012) undersöker hur otålighet kan påverka 
köbeteende  och  om  en  kö  utformad med  så  kallad Last Come First Served‐princip  kan 
förändra  användares  benägenhet  att  lämna  köer.  Författaren  gör  liknelser med  bland 
annat sjukvården. I sjukvården kan livshotande konsekvenser uppstå när en behandling 
blir försenad, och Jouini (2012) beskriver det som mer lämpligt att behandla patienterna 
efter deras behov.   
 
Litteraturen ger fler exempel från sjukvården, bland annat hur patienters opunktlighet 
och  no‐shows  kan  hanteras.  Tai  &  Williams  (2012)  tar  fram  en  fördelning  i 
ankomstprocessen  som  tar  hänsyn  till  att  patienter  inte  kommer  komma  i  tid.  Att 
modellera med antagandet  att patienter  är punktliga kommenteras  som ett  extremfall 
och bör således behandlas med försiktighet. Dessa tankegångar skulle kunna översättas 
till att  lastbilarna motsvarar patienterna och att det vore vanskligt att förutsätta att de 
kommer  vara  punktliga.  Deras  opunktlighet  i  ett  slottidssystem  bör  därmed 
kommenteras och om så är möjligt även hanteras.       
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4 BillerudKorsnäs 
 
BillerudKorsnäs  AB  bildades  2012  genom  en  sammanslagning  av  Billerud  AB  och 
Korsnäs AB. I media lät rubrikerna vid utannonseringen av sammangåendet att ”Billerud 
och Korsnäs bildar ny skogsjätte” (Svenska dagbladet, 2012). Idag omsätter företaget ca 
20 miljarder  SEK och  har  ca  4300  anställda  (BillerudKorsnäs,  2015a). Huvudkontoret 
ligger  i  Solna  och  runt  om  i  Sverige  finns  fem  bruksanläggningar.  Det  finns  även  två 
anläggningar i Finland och en i England (BillerudKorsnäs, 2015b) 
 
Examensarbetet utförs som tidigare nämnt vid anläggningen  i Frövi. Det affärsområde 
företaget arbetar mot i Frövi är Consumer Board. I Diagram 1 visas alla affärsområden 
samt varje områdes andel av den  totala  försäljningsvolymen. Consumer Board står  för 
37  %  av  BillerudKorsnäs  totala  försäljningsvolym  och  utgör  därmed  det  största 
affärsområdet.  Inom  segmentet  Consumer  Board  produceras  Liquid  Packaging  Board 
(vätskekartong,  t.ex.  mjölkpaket)  och  Cartonboard  (förpackningskartong,  t.ex. 
konfektyrförpackning).  Produkterna  levereras  till  kunderna  antingen  som  rullar  eller 
arkade på pall (BillerudKorsnäs, 2015c). Arkningen sker efter kundernas önskemål och 
det finns således inga standardmått som samtliga pallar i alla order har. Själva pallarna 
består därmed  inte  av EU‐pallar utan  av  specialbeställda pallar  till  varje  order. Under 
2014  var  90  %  av  alla  Cartonboard‐orderraderna  arkorder.  Samma  år  hade 
Cartonboard‐segmentet  492  kunder  och  snittordern  låg  på  6,5  ton  (medianen  3  ton). 
Skillnaden mellan medel‐  och medianvikt  pekar  på  att  det  inom  segmentet  är många 
mindre  order.  De  tre  största  marknaderna  är  Storbritannien,  Tyskland  och  Sverige,  i 
nämnd ordning.  
 

 
Diagram 1 – BillerudKorsnäs affärsområdens fördelning i försäljningsvolym (BillerudKorsnäs, 2015c).  

Företaget bedriver ett medvetet hållbarhetsarbete och beskriver att det inte är önskvärt 
att uppnå ekonomisk  framgång  idag på bekostnad av kommande generationers behov 
(BillerudKorsnäs,  2015d).  Hållbarhetstänket  och  miljöhänsynen  finns  i  flera  av 
företagets  funktioner  –  från  skogsbruk  till  produktion,  slutprodukt  och  transporter 
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(BillerudKorsnäs,  2015e). Med  en  slutprodukt  som  består  av  förnyelsebar  råvara  och 
som  produceras  med  energi  främst  från  biobränslen  utmanas  övriga  förpacknings‐
material (BillerudKorsnäs, 2015f).  
 
Historiskt  sett  visar  förpackningsmarknaden  på  långsiktigt  positiv  utveckling. 
BillerudKorsnäs  härleder  denna  utveckling  till  ökad  globalisering,  ökat  välstånd  och 
förändrade  konsumtionsvanor  (BillerudKorsnäs,  2015g).  Samgåendet  mellan  Billerud 
och  Korsnäs  kommenteras  ha  gått  bra  och  lett  till  synergieffekter  och 
kostnadsbesparingar  inom  flera  verksamhetsområden.  Med  2014  som  ett  starkt  år  i 
ryggen ser företagsledningen positivt på framtiden (BillerudKorsnäs, 2015h).  
 
För anläggningen i Frövi innebär framtiden utökad produktion. I slutet av augusti 2014 
offentliggjordes  att  koncernens  styrelse  beviljat  en  investering  på  cirka  900 miljoner 
kronor  vid  produktionsanläggningarna  i  Frövi  och  Rockhammar.  Investeringen  ökar 
kartongmaskinens  produktionskapacitet  och  ger  kvalitetsökningar  på  de  producerade 
produkterna. När ombyggnationen står klar 2017 kommer Frövis kartongmaskin, med 
en årlig kapacitet på 550 000 ton, vara världens största för produktion av förpacknings‐ 
och  vätskekartong  integrerad  till  kemisk  massa  (BillerudKorsnäs,  2014).  De  ökade 
volymerna  som  bruket  möter  ställer  som  tidigare  nämnt  nya  krav  på  flera  av 
verksamhetens funktioner, bland dessa logistiken.  
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5 Ankomstprocessen till utlastningen idag 
 
För att ge läsaren en bild av hur kedjan av aktiviteter kopplade till leveranser ser ut ges 
här  en  nulägesbeskrivning.  Själva  orderprocessen  med  kundförfrågningar  och 
bokningar utelämnas då den inte anses påverkas av ett slottidssystem.  
 
När kundens order är  lagda och BillerudKorsnäs orderhanterare kommit överens med 
kunden  om  ett  leveransdatum  påbörjas  den  första  aktiviteten  kopplad  till 
leveransprocessen,  nämligen  leveransplaneringen.  Leveransplaneringen  går  till  så  att 
leveransplaneraren  bokar  in  en  leverans  hos,  för  ordern,  lämplig  speditör.  Olika 
speditörer anlitas beroende på vilket  land materialet  ska  till. Affärssystemet räknar ut 
när lastning i Frövi ska ske för att kunden ska få leverans på fastställt datum. Detta sker 
genom  inlagda  ledtider  för  alla  länder  i  systemet.  Leveransprecisionen  anges per  dag, 
både  i  termer  av  lastning  hos  BillerudKorsnäs  och  lossning  hos  kund.  Denna 
precisionsgrad gör att speditörerna kan ankomma för lastning hos BillerudKorsnäs när 
som helst under lastningsdagen. Hela händelseförloppet beskrivs i stora drag i Figur 4. 

 
Figur 4 ‐ Aktivitetsbeskrivning vid leveransbokning.  

När lastbilsföraren ankommer till anläggningen i Frövi meddelar denne sin närvaro hos 
vakten. Vakten kontrollerar vad bilen har uppdrag om att  lasta och om lastningsdagen 
stämmer.  Ser  allting  bra  ut  är  föraren  med  sin  bil  godkänd  för  att  bli  insläppt  på 
området. Innan insläpp sker tar dock vakten kontakt med utlastningen via komradio för 
att få klartecken från dem att de har kapacitet att ta emot. Om alla utlastningsportar är 
upptagna släpps inte bilen in utan får en sökare och blir tillbakaskickad till sin bil för att 
vänta på att bli kallad. För att kunna upprätthålla en fungerande kö finns en policy som 
säger att ingen bil får gå före i kön.  
 
När utlastningspersonalen frigjort kapacitet, det vill säga lastat färdigt den/de bilar som 
upptog deras tid, kontaktar de vakten och ger klartecken för att släppa in nästa bil på tur 
varpå  vakten  kontaktar  lastbilsföraren  med  hjälp  av  sökaren.  Figur  5  visualiserar  en 
överskådlig bild över aktivitetskedjan kopplad till lastbilarnas ankomstprocess.  
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Figur 5 – Flödesschema över lastbilarnas ankomst till anläggningen i Frövi.  

När bilarna får köra in på fabriksområdet kör de till utlastningskajen. Kajen består av tre 
utlastningsportar och utlastningen bemannas med två personer per skift. Måndagar till 
torsdagar  delas  arbetsdagen  in  i  två  skift:  6‐14  och  14‐22,  vilket  därmed  utgör 
utlastningens  öppettider.  På  fredagar  är  dock  öppettiderna  6‐18  och  dagen  består  av 
endast ett skift. Helger och helgdagar är utlastningen av pallar stängd.  
 
Innan  lastningen  påbörjas  förbereder  i  regel  förarna  bilen  för  lastning  genom  att  till 
exempel sopa golvet och göra hjälpmedel redo. Om bilen är lastad med annat gods kan 
även  anpassning  till  detta  gods  behöva  göras.  Lastningen  sker  främst  genom  att 
utlastningspersonalen lastar med sina truckar. I vissa sällsynta fall förekommer det att 
lastbilsförarna själva lastar på de framkörda pallarna med palldragare. Detta sker ibland 
när bilen är lastad med annat gods. De två som arbetar tillsammans på ett skift hjälps åt 
med lastningen av en bil genom att en åker och hämtar pallar från den yta de står på i 
magasinet medan den andra lastar på de framkörda pallarna på bilen. Detta gör att det i 
regel endast är en bil i taget som lastas. När bilen är lastad kör föraren bort från kajen 
för att säkra godset. I och med att orderstorlekarna i Cartonboard‐segmentet är relativt 
små  är  det  sällan  en  eller  flera  order  kan  utgöra  fulla  bilar.  Istället  räknas  oftast 
sändningarna som stycke/parti‐gods. 
 
I dagsläget hanteras dagar med överbelastning genom att chefen för magasinet kallar in 
extrapersonal. Oftast tas en extra person in, ibland två. Enligt chefen för magasinet visar 
historiskt mönster på att en extra är den bästa lösningen. Denne hjälper då till att köra 
fram  och  lasta  så  att  två  lastbilar  kan  lastas  parallellt.  De  gånger  två  extra  tagits  in 
upplever personalen att det bli rörigt och att de är i vägen för varandra. 
 
Det  finns  viss  problematik  i  det  arbetssätt  som  används  idag.  Denna  problematik  är 
framförallt kopplad till när kö uppstår. När den bil som står på tur får godkännande att 
köra  in händer det  att  bilar bakom den också passar på  att  köra  in. Antalet  sökare  är 
begränsat  vilket medför  svårigheter  att  åter  få  kontakt med  lastbilsföraren när  det  är 
dennes tur.   Vakten har  i dagens arbetssätt en viktig roll som koordinator och kan ses 
som en  länk mellan utlastning och  speditör. Även arbetssituationen  för personalen på 
utlastningen  påverkas  av  köbildning.  Vid  samtal med  utlastningspersonalen  beskriver 
de att stunder med kö kan upplevas som stressiga.    
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6 Utformning av slottidssystem 
 
De intervjuer som har genomförts utgör underlag för hur slottider i Frövi skulle kunna 
utformas.  Intervjuerna  ägde  rum  under  vecka  15‐17  2015.  Sammanlagt  hölls  sju 
intervjuer med totalt 11 personer. Det innebär att vissa intervjuer har skett med fler än 
en  respondent.  Två  av  intervjuerna  skedde  med  externa  företag,  nämligen  med  en 
speditör  och  ett  referensföretag.  Internt  inom  BillerudKorsnäs  arbetar  de  som 
intervjuats  som  logistics  manager,  kvalitets‐  och  produktvårdsingenjör, 
projektkoordinator, chef lastning och magasin, chef efterbearbetning och slutligen också 
utlastningspersonal. I det här kapitlet presenteras de förslag på utformning av slottider 
som  intervjuerna mynnat ut  i. Kapitlet består  av underrubriker  som redogör  för olika 
frågeområden.  Under  varje  underrubrik  har  BillerudKorsnäs,  speditören  och 
referensföretaget varsin ytterligare underrubrik som klargör hur varje respondent har 
förhållit  sig  i  respektive  fråga.  Samtliga  respondenter,  bortsett  från  speditören  och 
referensföretaget,  har  fått  samma  grunduppsättning  av  intervjufrågor.  Speditören  och 
referensföretaget  fick  frågor  rörande deras  samarbete med BillerudKorsnäs och deras 
verksamhet istället för frågor kopplade till BillerudKorsnäs interna processer. I Bilaga 1 
finns  intervjufrågorna  samlade  i  en  intervjuguide.  I  de  fall  som  någon  av  de  tre 
respondenterna  inte  finns med  som  en  underrubrik  har  respondenten  inte  haft  något 
tillföra i frågan.  
 
Alla intervjuer har varit semistrukturerade för att få respondenterna att fritt ge sin bild 
av  ett  scenario  med  slottider.  Grunduppsättningen  av  intervjufrågor  har  därmed 
fungerat  som  en  ram  för  intervjun  och  något  att  komma  tillbaka  till  under  intervjuns 
gång. Det innebär att samtliga respondenter inte nödvändigtvis har fått exakt de frågor 
som finns i intervjuguiden och inte heller i den ordning de står i där.  
 
Kontentan av samtliga intervjuer är att bilarnas ankomstmönster och arbetssituationen 
i  dagsläget  är  ohållbara.  Utlastningspersonalen  beskriver  arbetssituationen  vid  topp‐
tiderna  som  stressig  och  att  topparna  ligger  runt  lunchtid  gör  inte  saken  bättre.  Det 
faktum att BillerudKorsnäs planerar för högre volymer gör alla eniga om att någonting 
måste ske. Både ansvarig personal och de som arbetar på utlastningen upplever att alla 
öppna timmar måste utnyttjas bättre. 

6.1 Storlek på slottiderna  
En  central  fråga  i  denna  utredning  är  hur  stora  slottider  som  är  lämpligt  att  införa. 
Samtliga respondenter har fått denna fråga. Hos referensföretaget gällde frågan snarare 
hur deras tidsbokning ser ut och inte vad de anser om BillerudKorsnäs möjligheter. 

6.1.1 BillerudKorsnäs 
Svaren från respondenterna på BillerudKorsnäs har varit att det är rimligt att dela upp 
öppettiderna  i  fyra  slottider  om  fyra  timmar  var.  De  nämner  att  ha  slottider  om  fyra 
timmar som ett slags första steg för att få det att fungera och att det är möjligt att göra 
slottiderna ännu snävare längre fram i tiden. Snävare än två timmar är dock något som 
flera ser som svårt att få att fungera. En respondent ansåg att i en ideal värld, eller i alla 
fall i ett scenario där BillerudKorsnäs i Frövi har slottider som fungerar och följs av alla, 
så borde det vara fullt möjligt att boka in lastning på specifikt angiven tid. 
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I  Figur  6  ges  en  bild  av  hur  slottider  om  två  respektive  fyra  timmar  ser  ut  i  den  här 
studien. Det är alltså slottider om fyra timmar som är det scenario som anses vara bäst 
att  starta  med.  I  figuren  är  det  viktigt  att  observera  att  den  sista  slottiden  i  båda 
utförandena  får  ett  speciellt  utseende på  grund av  att  inga bilar  släpps  in  för  lastning 
den sista öppna timmen. Det gör att en timme faller bort som möjlig ankomsttimme och 
slottiden blir skev jämfört med de övriga.  
 

 
Figur 6 ‐ Visualisering av slottider i två olika system; två respektive fyra timmar. 

6.1.2 Speditören 
Den speditör som intervjuats ser att slottider om fyra timmar är en rimlig start, men att 
slottider om två timmar inte heller är ett omöjligt scenario. Eftersom det sällan rör sig 
om fulla bilar från Frövi spelar det dock roll var och när lastningen innan varit eller var 
och när nästa  lastning ska ske. Det hade varit enklare att hålla slottiderna om det ofta 
var fulla bilar. Speditören tror att kortare slottider kan bli svårt att få att fungera – både 
för speditörerna att följa men också för BillerudKorsnäs att kunna lasta inbokade bilar 
inom slottiden.  

6.1.3 Referensföretaget 
På referensföretaget bokas speditörerna  in på en exakt tid. Deras utlastning önskar en 
tid  för  lastning  som  speditörerna,  genom  dialog  med  referensföretagets 
speditionsavdelning, antingen bekräftar eller så tas en ny tid fram i samråd. Därefter är 
det  denna  tid  som  gäller  och  speditörerna  aviserar  i  vissa  fall  dagen  innan  att  de 
kommer som planerat. I deras planering är lastningen beräknad att ta en viss tid, men en 
del luft bokas också in för att tillåta sig att vara något flexibla.  

6.2 Möjlighet till förbättrad lastningsprocess 
Produktionen fyller hela tiden på med pallar till magasinet och därför är det viktigt att 
skapa  ett  utflöde  av  pallar  som  är  balanserat  med  inflödet.  Idag  finns  det  ingen 
strategisk  placering  av  pallar  i  magasinet.  Med  strategisk  placering  menas  att  order 
placeras så att de i förhållande till omkringliggande order och placeringen i magasinet är 
positionerade så att när de ska  lastas är  lätta att komma åt. Order  inom Cartonboard‐
segmentet kräver mycket lageryta och att alla order kan ha olika pallmått gör att det för 
utlastningspersonalen kan bli svåra pussel att lägga, både i magasinet och på bilarna. En 
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viktig  fråga  inför  ett  eventuellt  implementerande  är  hur  slottiderna  skulle  kunna 
förbättra förberedelser och planering.  

6.2.1 BillerudKorsnäs 
Utlastningspersonalen och chefen för lastning och magasin tror att vetskapen om vilka 
bilar som kommer inom en angiven slottid skulle kunna möjliggöra att pallar körs fram i 
förberedande syfte. Dock tar som sagt de många och små orderna mycket yta och de tror 
att både bristen på strategisk placering och bristen på yta försvårar att kunna utnyttja 
förberedelsemöjligheter  till  fullo.  En  möjlighet  som  skulle  kunna  bli  reell  med  den 
utformning av magasinet  som råder  idag  är  att  kunna planera  lastningen med papper 
och penna utifrån pallarnas mått och antalet pallar samt att beräkna antal flakmeter.  
 
I denna fråga gav de övriga respondenterna inom BillerudKorsnäs ett annat svar. De såg 
att det redan  i dagsläget och med dagens struktur  i magasinet  finns möjlighet att köra 
fram pall och  förbereda  tack vare vetskapen om vilka bilar  som är  inplanerade. Dessa 
aktiviteter borde i slutändan också kunna leda till att lastningstiden då bilen backat intill 
lastkajen minskar något.  

6.2.2 Referensföretaget 
På referensföretaget kan alla order köras fram och förberedas tack vare att de vet vilka 
bilar  som kommer och när. De har  till  och med ritat upp måtten  för en bil på golvet  i 
lagret för att kunna planera en bra lastning redan innan den börjat. Detta är något som 
är nödvändigt för lastning av deras produkter.  

6.3 Incitament för speditörerna att komma inom slottid 
Att  ha  slottider  och  få  speditörer  att  komma  inom angiven  tid  är  avgörande  för  att  få 
systemet  att  fungera på bästa  sätt  och ge den utjämnande effekt  som BillerudKorsnäs 
önskar. Hela den problematik som behandlas i det här arbetet grundas egentligen i att i 
dagsläget är vissa tider mer attraktiva än andra. Därför är ytterligare en fråga som väcks 
i denna utredning hur de tider som idag är oattraktiva kan bli mer attraktiva.  

6.3.1 BillerudKorsnäs 
Samtliga  respondenter  tror  att  den morot  som  finns  att  ge  för  att  få  speditörerna  att 
komma inom sin slottid är att de vet att bilen kommer att få bli  lastad inom den tiden. 
Detta ställer krav på BillerudKorsnäs. Tack vare att  speditörerna blir  lastade  inom sin 
slottid skulle det vara möjligt att bygga upp en mentalitet hos chaufförerna som gör det 
intressant att komma till Frövi för att lasta inom ”rätt” tid eftersom det då inte uppstår 
lång väntetid. Därför måste BillerudKorsnäs i möjligaste mån kunna garantera detta för 
att det ska bli attraktivt för speditörerna att följa slottiderna.  
 
Med flera respondenter diskuterades även om det genom ekonomiska incitament går att 
göra de tider som idag visar sig vara oattraktiva mer attraktiva. Vid sådana tankar är det 
dock viktigt att komma ihåg att det är BillerudKorsnäs som betalar för transporten och 
att  det  i  sådana  fall  skulle  krävas  att  BillerudKorsnäs  betalar  mer  för  de  oattraktiva 
tiderna. Diskussionerna ledde inte fram till några konkreta förslag. 

6.3.2 Speditören 
Även den speditör som intervjuats tror att lastning inom utsatt tid är vad som krävs. Ett 
annat sätt att skapa incitament för speditörerna att komma i tid är att avtala om att de 
får  rätt  till  väntetidsersättning om de  kommer  i  tid  till  sin  slottid men  ändå  får  vänta 
över  en  viss  tidsgräns.  Analogt  innebär  detta  att  om  de  inte  kommer  i  tid  till  sin 
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inbokade  slottid  får  de  heller  inte  rätt  till  väntetidsersättning  och  att  de  till  och med 
skulle kunna tvingas att betala en straffavgift.  
 
Den  intervjuade  speditören  tror  att  slottiderna  runt  lunch  blir  uppbokade  först. 
Speditören menar även på att rent krasst så kommer slottidssystemet i sig självt göra så 
att de som inte fick en av de attraktiva platserna helt enkelt blir tvungna att ta en annan 
slottid. 

6.3.3 Referensföretaget  
På  referensföretaget  är  en  nyckel  till  att  få  bilarna  att  komma  i  tid  att  de  då  får  bli 
lastade i tid och därmed något som de hela tiden strävar efter. 

6.4 Hantering av tidiga och sena ankomster 
En  annan  viktig  fråga  är  vad  som  ska  hända  om  en  speditör  kommer  för  tidigt  eller 
missat sin slottid.  

6.4.1 BillerudKorsnäs 
Ett  scenario  som  skulle  kunna  uppstå  om  utlastningen  börjar  med  slottider  är  att 
utlastningspersonalen  jobbat undan alla bilar  i  en slottid medan det  fortfarande är  till 
exempel  30  minuter  kvar  av  den.  Ponera  att  en  av  de  bilar  som  är  inbokade  i  den 
efterföljande  slottiden  är  på  plats  vid  detta  tillfälle  –  ska  utlastningspersonalen  börja 
lasta denna bil tidigare? Vid denna fråga var respondenterna spretiga i sina svar. Några 
ansåg att det vore oklokt att inte lasta när tillfälle ges och att ett sådant beslut kan rädda 
oväntade situationer längre fram på dagen. Andra ansåg att det är viktigt att hålla på de 
principer som ett slottidssystem innebär och att om situationer som den ovan nämnda 
inträffar ofta och lastning tidigare än överenskommet sker i stor utsträckning kan hela 
slottidssystemet  undermineras.  Detta  dilemma  fick  alltså  inget  enhälligt  svar  vid 
intervjuerna.  
 
Vad  som  ska  hända  när  en  speditör  är  sen  till  sin  slottid  blev  svaret  att  denne  får  ta 
kontakt  med  leveransplaneringen  och  bli  inbokad  för  lastning  när  tillfälle  ges. 
Lastningen kan då komma att ske när en annan bil inte är i tid eller när det finns tid i en 
slottid som inte är uppbokad. Vissa respondenter ansåg att det är viktigt att det svider 
för speditörerna om de inte kommer i tid så att de inte bygger upp ett oönskat beteende. 
Vilka verktyg som finns att  ta  till  för att  skapa sådan sveda hade de däremot svårt att 
komma fram till. Slutsatsen blev att det kan vara sveda nog att behöva vänta på lastning 
på ”obestämd” tid.  

6.4.2 Referensföretaget  
Referensföretaget tillåter att bilar får lastas om de är tidiga och detta inte krockar med 
andra aktiviteter. Referensföretagets representanter kommenterade att det ligger i allas 
intresse att relationen mellan chaufförer/speditörer och företaget är god. Att börja neka 
speditörer  att  lasta  av  ren  principsak  hävdar  de  är  något  som  skulle  kunna  äventyra 
deras  relation. När  speditörer är  sena  får de,  likt BillerudKorsnäs  förslag,  vänta på att 
tillfälle ges. 

6.5 Problemlösning 
Ett tillfälle då det kan vara bra att ha luft i schemat är när det uppkommer tillfällen då 
order  med  kort  varsel  måste  bli  lastade  och  lämna  Frövi  så  snart  som  möjligt.  Ett 
slottidssystem kan vid första åtanke tänkas komplicera sådan problemlösning.  
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6.5.1 BillerudKorsnäs 
Som svar på hur sådana situationer skulle kunna lösas nämner respondenterna att dessa 
bilar helt enkelt får gå före i kön eller att det finns ”akut‐tider” inplanerade under dagen 
för att ge utrymme för sådana order. En respondent hade som idé att endast boka 70 % 
av  slottiden  och  låta  resten  utgöra  tidsbuffert  för  att  ge  systemet  viss  flexibilitet.  Att 
koordinera sådana fall hänvisas till leveransplanerarna. 

6.6 IT‐lösning 
I  dagsläget  är  det  leveransplanerarna  som  bokar  in  och  administrerar  bilbokningar. 
Utgångspunkten vid intervjuerna, och hela utredningen, är att det är leveransplanerarna 
som fortsätter med detta och då även administrerar ett slottidssystem. Respondenterna 
fick frågan om de tror att det krävs någon IT‐lösning för att möjliggöra eller underlätta 
planering och inbokning i ett slottidssystem. 

6.6.1 BillerudKorsnäs 
Alla  respondenter  tror  att  det  krävs  någon  IT‐lösning  för  att  möjliggöra  bokning  och 
efterlevnad  av  slottidssystemet.  Flera  respondenter  hänvisade  till  Bilprovningens 
hemsida där privatpersoner  går  in och bokar  sin  tid,  se Figur 7  för  ett  exempel. Även 
Bilprovningens lösning med en digital skärm där nästa bil på turs registreringsnummer 
dyker upp har under  intervjuerna kommenterats som en potentiell  lösning som skulle 
kunna vara lämplig för BillerudKorsnäs.  
 

 
Figur 7 ‐ Exempel på tidsbokning från Bilprovningen (Bilprovningen, 2015). 

Vissa  modifikationer  av  den  lösning  som  Bilprovningen  har  vid  sin  tidsbokning  är 
naturligtvis  nödvändig.  Till  att  börja  med  måste  de  tider  som  erbjuds  utgöras  av 
slottidsintervall snarare än tider som kan ses i exemplet. När en slottid är full skulle då 
den som bokar mötas av att det inte finns någon ruta att fylla i, som i fallet för klockan 
9.45 i Figur 7.  
 
I  och  med  denna  fråga  måste  det  också  klargöras  hur  speditörerna  ska  bokas  in  på 
existerande slottider samt vad det är som är drivande  faktorer  för kapaciteten – antal 
bilar eller vikt. Den här studien har gjorts med båda infallsvinklarna. Vad som sätts som 
drivande faktor avgör om det som bokas bokas in som antal bilar eller som antal kilon, 
se nästa kapitel för den kvantitativa analysen.  
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Respondenterna fick besvara frågan om hur de ansåg att lastningar ska bokas in. I frågan 
visade  sig  flera  respondenter  ha  olika  åsikter.  De  alternativ  som  ansågs  finnas  är  att 
speditörerna antingen självständigt bokar in sig på en tid via någon typ av webbportal, 
att  BillerudKorsnäs  leveransplanerare  planerar  in  dem  eller  att  leveransplanerarna 
planerar  i  samråd med  speditörerna.  Vissa  av  respondenterna  ansåg  att  det  är  störst 
sannolikhet att slottiderna efterlevs om speditörerna själva får boka in en tid de anser 
passa.  Ingen  respondent  trodde  att  det  är  en  bra  lösning  att  BillerudKorsnäs 
leveransplanerare bokar  in  lastning utan  samråd med aktuell  speditör. Majoriteten  av 
respondenterna  trodde att det uppstår en så  jämn belastning som möjligt om  lastning 
bokas in i samråd mellan speditör och leveransplanerare. 

6.6.2 Speditören 
Gällande hur bokningarna i slottidssystemet bör ske tror även speditören att någon typ 
av  IT‐lösning  är  nödvändig.  Speditören  tror  att  bästa  sättet  att  boka  in  speditörer  i 
slottiderna är att göra det i samråd med BillerudKorsnäs leveransplanerare.  

6.6.3 Referensföretaget 
Referensföretaget har  ingen IT‐lösning som tillhandahåller bokning av deras tider. Där 
sker planeringen istället i en Excel‐fil som är tillgänglig för alla, men där en person har 
huvudansvar att  fylla  i  veckans planering ser ut. Planeringen och bokningen  i  sig  sker 
som tidigare nämnt genom dialog mellan utlastning, speditionsavdelning och speditörer. 
Inte  heller  har  de  någon  digital  tavla  med  registreringsnummer.  En  tavla  med 
registreringsnummer är kanske mer aktuell för situationer då det ofta uppstår kö.  

6.7 OTIF‐påverkan 
Det här examensarbetet undersöker och utvärderar även hur ett  slottidssystem skulle 
kunna  påverka  OTIF.  Följaktligen  fick  respondenterna  inom  BillerudKorsnäs  samt 
speditören frågan om hur de tror att OTIF kan påverkas.  

6.7.1 BillerudKorsnäs 
Det var egentligen ingen respondent som trodde att slottider i Frövi kan komma att ha 
jättestor påverkan på hur väl speditörerna kan leverera hos kund på rätt dag och erhålla 
100 % OTIF på ordern. Vissa spekulerade om att högre medvetenhet om när lastning ska 
ske  leder  till  att  speditörerna  i  större  utsträckning  lastar  som  planerat  och  därmed 
kommer fram till kund som planerat. Någon respondent nämnde att det är viktigare att 
se till så satt ledtiden från Frövi till kund är korrekt, så att lastning verkligen sker på rätt 
dag. 

6.7.2 Speditören  
Den  intervjuade  speditören  tror  att OTIF‐påverkan  är marginell  och  kommenterar  att 
det i mångt och mycket slutligen beror på chauffören och yttre omständigheter huruvida 
leveranser  kommer  i  tid  eller  inte.  Lastningen  i  Frövi  kan  anses  vara  så  pass  tidigt  i 
flödet att mycket annat kan hända längs vägen.  

6.8 Kostnadsaspekt 
Slutligen så är en viktig aspekt i denna utredning vad en implementering kan komma att 
få för effekter på transportkostnaderna. 
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6.8.1 Speditören 
Transportkostnaderna har diskuterats med speditören. Eftersom det sällan handlar om 
fulla  bilar  på  pallutlastningen  så  kommer  bilarna  ofta  från  lastning  någon  annanstans 
eller  har  andra  lastningar  inplanerade  efter  lastning  på  BillerudKorsnäs  i  Frövi.  I  och 
med slottider i Frövi kan speditörerna behöva lägga extra tid och/eller extra kilometer 
för  att  komma  i  tid  till  en  slottid.  Det  innebär  en  mer  komplicerad  planering  för 
speditörerna.  Speditören  hävdar  att  det  alltid  går  att  köpa  garanti  för  att  bilarna  ska 
komma inom en viss tid. Det är den eventuella extra tid och/eller extra kilometer som 
kan komma att uppstå i sådana fall som speditören kommer ta extra betalt för.  
 
Olika sändningar har olika totalkostnader beroende på bland annat vikt och  ledtid. Ett 
beräknat  genomsnitt  av  kostnaden  för  fakturerade  sändningar  under  en  sexmånaders 
period  ger  att  de  uppskattade  tilläggskostnaderna  innebär  en  2,5‐4  %  ökning  för 
slottider om två timmar. Den aktuella speditören anser inte att slottider om fyra timmar 
är  något  som  i  första  hand  behöver  förändra  några  av  de  avtal  speditören  och 
BillerudKorsnäs har idag, men att slottider om två timmar kan kräva att avtal ses över. 
Speditören  vill  dock  understryka  att  vissa  kostnadstillägg  även  kan  tillkomma  för 
slottider  på  fyra  timmar  också, men  att  den  2,5‐4 %  ökningen  gäller  slottider  om  två 
timmar.  En  annan  extern  kostnad  som  istället  skulle  kunna  försvinna  om  det  går  att 
uppnå en  jämnare belastning på utlastningen är väntetidsersättning som betalas ut till 
speditörer som fått vänta längre än den toleransnivå som är satt. Under en sexmånaders 
period  hade  aktuell  speditör  fakturerat  för  väntetidsersättning  för  0,6 %  av  orderna. 
Väntetidsersättningen kan därmed inte anses vara ett utbrett problem och bortses från 
hädanefter.   
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7 Resultat av kvantitativ analys 
 
Studien är tänkt att utgöra ett beslutsunderlag så att ansvariga på BillerudKorsnäs kan 
fatta  beslut  om  att  implementera  ett  slottidssystem  eller  inte.  Som  en  del  i  detta 
beslutsunderlag  finns  den  kvantitativa  analys  med  företagets  förutsättningar  som 
genomförts och resultatet presenteras i det här kapitlet.   

7.1 Beskrivning av data 
De data som har behandlats i den kvantitativa analysen är hämtad från BillerudKorsnäs 
affärssystem. Data består av samtliga orderrader på pall som levererats från Frövi inom 
Cartonboard‐segmentet under hela 2014. Antalet orderrader som det rör sig om är 9151 
st. Dessa genererade  i  sin  tur  totalt 4773 bilar och utlastningsvikten uppgick  totalt  till 
47145 ton. Till varje orderrad hör en mängd information så som till exempel kundnamn, 
orderdatum,  leveransdatum  och  orderhandläggare.  Den  information  som  varit 
nödvändig  för  den  analys  som  genomförts  i  det  här  examensarbetet  är  ankomsttid, 
waybill  och  ordervikt.  Waybill  kan  översättas  till  fraktsedel  och  utgör  alltså  den 
dokumentation som en sändning kräver. Om flera orderrader går med samma bil får de 
samma waybill‐nr i det data som extraherats från affärssystemet. Samma waybill‐nr kan 
alltså  förekomma  på  flera  rader  i  den  Excel‐fil  som  erhållits.  Därför  har  en  ytterst 
nödvändig bearbetning varit att sortera och filtrera fram data så att det är antalet bilar 
samt den totala vikten som presenteras och inte antalet waybills.  
 
Som  nämns  i  problembakgrunden  anländer  lastbilarna  godtyckligt  under  dagen.  I 
dagsläget  ser  ut  ankomststatistiken  ut  enligt  Diagram  2.  Diagram  2  åskådliggör  det 
ackumulerade antalet bilar som ankom till BillerudKorsnäs i Frövi under 2014 fördelat 
under utlastningens öppettider. Diagrammet visar alltså till exempel att under hela 2014 
ankom 531 bilar mellan klockan 12.00 och 12.59.  
 

 
Diagram 2 – Ankomststatistik som visar ackumulerat antal bilar 2014, under utlastningens öppettider.  

Högst ankomstfrekvens möter utlastningen vid  lunchtid, eller närmare bestämt mellan 
klockan  11  och  13.  Därefter  dalar  frekvensen  under  eftermiddagen  för  att  under  den 
sista öppna timmen mellan klockan 21 och klockan 22 inte ha några ankommande bilar 
alls. Vid  leveransplanering blir  speditörerna varse om att  sista  insläpp  för att  lastning 
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ska vara möjlig innan stängning sker vid klockan 21, vilket förklarar det här utseendet. 
På  fredagar är denna gräns  för  insläpp för  lastning vid klockan 17. Att  ingen bil under 
hela  2014  har  anlänt  efter  klockan  21  visar  på  speditörernas  förmåga  att  följa  denna 
instruktion. Dock gör det ojämna mönster som ses i Diagram 2 att det finns kapacitet på 
utlastningen  som  inte  utnyttjas.  En  grundläggande  anledning  till  det  är  att 
dimensionering  av  utlastningen  har  skett  för  att  klara  de  intensiva  timmarna mitt  på 
dagen.  
 
Fördelat  över  arbetsveckans  fem  dagar  ser  ankomstmönstret  ut  enligt  Diagram  3. 
Diagrammet visar alltså hur många bilar som totalt har ankommit på måndagar, tisdagar 
och  så  vidare.  En  viktig  kommentar  till  detta  diagram  är  att  fredagar  har  reducerad 
öppettid med öppet endast till klockan 18. Detta till trots så överstiger det totala antalet 
bilar  som  ankommit  på  fredagar  2014  torsdagsnivån  med  10  stycken  (874  lastbilar 
ankom på fredagar och 864 på torsdagar under hela 2014).  
 

 
Diagram 3 – Ankomstmönster som visar ackumulerat antal bilar för varje veckodag 2014. 

För att se hur ankomstmönstret skiljer sig åt under de öppna timmarna veckodagarna 
emellan  presenteras  Diagram  4  nedan.  I  detta  diagram  ses  att  fredagar  inte  är  med 
under de tre sista  timmarna eftersom ingen bil släpps  in efter klockan 17 på  fredagar. 
Dock ses i Diagram 4 att drygt 15 bilar ändå har anlänt mellan klockan 17.00 och 17.59 
på  fredagar.  Alltså  visar  sig  denna  gräns  vara  svårare  att  hålla  än den  vid  klockan 21 
övriga veckodagar.  
 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

 

mån 

 

6s 

 

ons 

 

tor 

 

fre 

Antal bilar 



  30 

 
Diagram  4  –  Ankomstmönster  som  visar  ackumulerat  antal  bilar  2014,  per  timme  och  under  respektive 
arbetsdag i förhållande till samtliga arbetsdagar.  

Resultatet av ett chi‐två‐test visar att nollhypotesen, det vill säga att det inte finns någon 
skillnad mellan dagarna i Diagram 4, kan förkastas. Arbetsbelastningen för olika timmar 
skiljer sig alltså åt från dag till dag.  
 
För att undersöka hur mycket av kapaciteten som utnyttjas av verksamheten  idag har 
utnyttjandegraden  i  nuläget  beräknats. Med  utnyttjandegrad  avses  här  hur mycket  av 
den kapacitet utlastningen har som används. Utnyttjandegraden har  tagits  fram ur  två 
olika avseenden; antal bilar som anländer under en timme och vilken vikt som lastas ut 
under en timme. Utifrån detta undersöktes sedan hur den timvisa utnyttjandegraden ser 
ut i dagsläget. 

7.2 Utnyttjandegrad nuläge 
Som tidigare nämnt har målet med nulägeskartläggningen varit att dels åskådliggöra det 
problem BillerudKorsnäs upplever idag och dels att beräkna hur mycket av kapaciteten 
som används. Ankomsterna har studerats utifrån vilken öppen timme de ankommit, det 
vill säga mellan 06.00‐06.59 eller 07.00‐07.59 och så vidare.  
 
För att få fram utnyttjandegrader är det nödvändigt att veta vilken kapacitet som råder. 
Här beräknades snittantalet bilar per timme för varje veckodag. Den timme där snittet 
var  som  högst  används  som det  reella  kapacitetstak  som  råder.  I  Tabell  1  visas  varje 
veckodags timme med genomsnittligt högst antal ankomster. Att det är just snittantalet 
och inte maxantalet som har hanterats är för att maxantalet kan leda till att kapaciteten 
överskattas.  Maxantalet  kan  visa  på  att  vid  någon  timme,  kanske  till  och  med  när 
extrapersonal var insatt, så lyckades man hantera så många men att arbetsbördan denna 
timme inte var hållbar att ha under hela arbetsdagar alla dagar  i veckan. Med drägliga 
arbetsförhållanden i åtanke utgörs därför kapacitetstaket av det högsta genomsnittliga 
antalet bilar som ankommit under en timme. 
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Som kan utläsas i tabellen är 2,54 ankommande bilar mellan klockan 12.00 och 12.59 på 
måndagar den högsta ankomstfrekvensen under en timme. Det är alltså 2,54 bilar som 
används  som  kapacitetstak  för  att  se  hur  mycket  av  kapaciteten  som  används  för 
samtliga  timmar,  eftersom  bemanningen  är  lika  stor  under  alla  öppna  timmar.  Detta 
motiveras  ytterligare  vid  analys  av  lastningstiderna  under  2014.  Den  genomsnittliga 
lastningstiden för en bil ligger på ca 24 min och medianlastningstiden på ca 27 min. Med 
snitt‐tiden  på  24  min  så  hinns  2,5  bilar  per  timme  med,  vilket  då  överensstämmer 
relativt väl med det som identifierats i Tabell 1.  
 
Tabell 1 ‐ De olika nivåernas genomsnittligt högsta antal ankommande bilar samt vid vilken tid detta 
inträffade. 2014 års data. 

 
Nivå 

Högsta genomsnittligt 
antal bilar som ankommit 
(st) 

 
Tid 

Måndag  2,54  12.00‐12.59 
Tisdag  2,34  12.00‐12.59 
Onsdag   2,24  12.00‐12.59 
Torsdag  2,14  11.00‐11.59 
Fredag   2,18  11.00‐11.59 

 
För  att  angripa  problemet  från  två  olika  infallsvinklar  har  som  tidigare  nämnts  även 
varje  timme  studerats  utifrån  hur  stor  vikt  som  lastats  ut  i  genomsnitt. Motiveringen 
kring att det är mest rimligt att titta på genomsnittet  framför maxvikten är densamma 
som för antal bilar. På samma sätt som med antalet bilar studerades vilken dag och vid 
vilket klockslag som den högsta vikten har kunnat  lastas ut,  för att sedan använda det 
som kapacitetstak. I Tabell 2 presenteras motsvarande resultat.  
 
Tabell 2  ‐ De olika nivåernas genomsnittligt högsta vikt  som  lastats ut  samt vid vilken  tid detta  inträffade. 
2014 års data. 

 
Nivå 

Högsta genomsnittliga 
vikt som lastats ut (kg) 

 
Tid 

Måndag  25 066  09.00‐09.59 
Tisdag  24 658  11.00‐11.59 
Onsdag   20 834  12.00‐12.59 
Torsdag  20 708  11.00‐11.59 
Fredag   21 357  11.00‐11.59 

 
I tabellen ovan ses att även den högsta genomsnittliga vikten lastas ut på måndagar.  Det 
är  alltså  25  066  kg  i  timmen  som  sätts  som  kapacitetstak  för  beräknande  av 
utnyttjandegrad med avseende på utlastad vikt.  
 
Resultatet av utnyttjandegradsberäkningarna utifrån kapacitet beräknad på antal bilar 
presenteras i Tabell 3. I Tabell 4 presenteras den genomsnittliga utnyttjandegraden för 
varje veckodag. 
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Tabell 3 ‐ Genomsnittlig utnyttjandegrad per dag och timme med en kapacitet på 2,54 bilar/h. 

Timme 
 

Måndag 
 

Tisdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag 
 

Fredag 
 

6  17 %  55 %  60 %  42 %  43 % 
7  39 %  72 %  65 %  52 %  55 % 
8  54 %  65 %  63 %  54 %  67 % 
9  99 %  65 %  65 %  50 %  55 % 
10  91 %  81 %  66 %  65 %  72 % 
11  97 %  90 %  75 %  84 %  86 % 
12  100 %  92 %  88 %  80 %  78 % 
13  62 %  69 %  78 %  59 %  84 % 
14  70 %  66 %  52 %  46 %  62 % 
15  79 %  49 %  47 %  53 %  55 % 
16  39 %  40 %  35 %  30 %  36 % 
17  24 %  34 %  30 %  40 %  10 % 
18  21 %  25 %  20 %  19 %  ‐ 
19  10 %  10 %  16 %  6 %  ‐ 
20  2 %  7 %  4 %  2 %  ‐ 

 
Tabell 4 ‐ Genomsnittlig utnyttjandegrad (kapacitet 2,54 bilar/h). 

  Måndag   Tisdag   Onsdag   Torsdag   Fredag  
Genomsnittlig 
Utnyttjandegrad 
(m.a.p. bilar) 

 
54 % 

 
55 % 

 
51 % 

 
45 %  

 
59 % 

 
Slutligen så presenteras beräkningarna för utnyttjandegraden beräknad på att det finns 
kapacitet  att  lasta  ut  25  066  kg  i  timmen  i  Tabell  5.  I  Tabell  6  presenteras  de 
genomsnittliga utnyttjandegraderna per dag, analogt med fallet för antal bilar. 
 
Tabell 5 ‐ Genomsnittlig utnyttjandegrad per dag och timme med en kapacitet på 25 066 kg/h. 

Timme  Måndag  Tisdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 
6  28 %  73 %  67 %  43 %  50 % 
7  43 %  68 %  65 %  65 %  48 % 
8  46 %  67 %  60 %  42 %  65 % 
9  100 %  71 %  55 %  53 %  53 % 
10  84 %  81 %  69 %  63 %  77 % 
11  98 %  98 %  64 %  83 %  85 % 
12  80 %  89 %  83 %  79 %  64 % 
13  68 %  71 %  75 %  53 %  84 % 
14  72 %  67 %  41 %  38 %  64 % 
15  73 %  61 %  46 %  55 %  65 % 
16  47 %  49 %  34 %  27 %  30 % 
17  29 %  35 %  32 %  43 %  8 % 
18  24 %  31 %  25 %  19 %  ‐ 
19  9 %  8 %  12 %  2 %  ‐ 
20  5 %  7 %  5 %  2 %  ‐ 
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Tabell 6 ‐ Genomsnittlig utnyttjandegrad (kapacitet 25 066 kg/h). 

  Måndag  Tisdag  Onsdag   Torsdag  Fredag 

Genomsnittlig 
utnyttjandegrad 
(m.a.p. vikt) 

 
54 % 

 
58 % 

 
49 % 

 
44 % 

 
58 % 

 
I Tabell 3 och 5 ses att utnyttjandegraderna i nuläget är relativt ojämna över dagen. Det 
mönster  som  kan  ses  i  just  nämnda  tabeller  kan  anses  motsvara  så  kallade 
beteendeprofiler för hur speditörerna föredrar att ankomma i nuläget. 

7.3 Utnyttjandegrad slottidssystem 
Intervjuerna  som  ligger  till  grund  för hur personalen på BillerudKorsnäs  anser  att  ett 
slottidssystem  skulle  kunna  formas  för  att  nå  en  jämnare  arbetsbelastning  på 
utlastningen  mynnade  ut  i  att  slottider  om  fyra  timmar  är  ett  rimligt  intervall.  Även 
slottider  om  två  timmar  kommenterades  som  ett möjligt  scenario  och  här  ges  därför 
resultaten  av  den  kvantitativa  analysen  för  de  två  scenariona.  I  dessa  två  scenarion 
undersöks först hur utnyttjandegraderna ser ut och hur arbetsbelastningen kan jämnas 
ut  om  samma  antal  bilar  och  samma  vikt  bokas  in  för  lastning  i  varje  slottid.  Först 
presenteras resultaten för slottider om fyra timmar med avseende på antal bilar och lite 
längre  ner  i  kapitlet  med  avseende  på  vikt.  Därefter  följer  samma  presentation  för 
slottider om två timmar.  
 
Det är intressant att se hur slottiderna jämnar ut belastningen under den dag med högst 
beläggning.  I  Tabell  7  visas  det  totala  antalet  bilar  som  ankommer  i  genomsnitt  per 
veckodag  samt  på  en  aggregerad  nivå.  Den  dag  som  presenteras  här  är  tisdagen 
eftersom högst antal bilar totalt sett ankommit under tisdagar. I Diagram 5 presenteras 
det 95 % konfidensintervall som varje veckodags totala antal bilar innefattas i.  
 
Tabell 7 ‐ Totalt antal bilar som i genomsnitt ankommer under en arbetsdag. 

  Aggregerad 
nivå 

Måndag  Tisdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 

Totalt 
antal 
bilar 
under  en 
arbetsdag 
(st)  

 
 

19,17 

 
 

20,48 

 
 

20,84 

 
 

19,38 

 
 

17,28 

 
 

17,84 
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Diagram 5 ‐ Varje veckodags 95 % konfidensintervall för antal bilar. 

I Tabell 8  ses den uppdelning som har gjorts av arbetsdagens ankomster av bilar. Det 
antal  bilar  som  bestämts  i  varje  slottid  kan  härledas  från  det  totala  antalet,  20,84, 
multiplicerat med 4/15. Eftersom den sista slottiden är en  timme kortare på grund av 
policyn om sista  insläpp klockan 21  justeras  antalet bilar  i  den  sista  slottiden och det 
totala antalet under dagen multipliceras istället 20,84 med 3/15 i den sista slottiden.  
 
I kolumnen med differentierade ankomster efter nuvarande beteendeprofil har, för varje 
timme i varje slottid, en uppskattning om hur bilarna kan förväntas komma inom varje 
slottid  gjorts.  Denna  uppskattning  har  gjorts  utifrån  speditörernas  nuvarande 
beteendeprofil.  Dagens  ankomststatistik  visar  speditörernas  prefererade  ankomster. 
Det anses vara ett rimligt antagande att detta beteende till stor del kommer finnas även 
om  slottider  införs.  Motiveringen  till  detta  antagande  är  att  bakomliggande  faktorer, 
såsom  chaufförernas  arbetstid  och  tillåtna  körtid  samt  öppettiderna  hos  de  kunder 
speditörerna lossar/lastar hos inte kommer att förändras i och med implementering av 
slottider i Frövi. 
 
Beteendeprofilerna för bilar kan ses i Tabell 3 och för vikt i Tabell 5. Dessa visar alltså 
hur attraktiva de olika timmarna är i nuläget. Varje timmes utnyttjande av kapaciteten 
har  dividerats med  summan  av  utnyttjandegraderna  för  de  fyra  timmarna  inom varje 
slottid. På så vis  fås en procentuell andel av slottidens  totalt antal  fördelade bilar som 
utifrån  beteendeprofilen  kan  förväntas  ankomma  i  varje  timme  i  slottiden.  Detta 
förklaras ytterligare med hjälp av ekvationen för slottid 1 med antal bilar nedan.  
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I  kolumnerna med  utnyttjandegrader  i  Tabell  8  anges  varje  slottids  och  varje  timmes 
utnyttjandegrad. I båda dessa kolumner kan ett jämnare mönster ses. De genomsnittliga 
utnyttjandegraderna är nu samma i alla slottider.  
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Tabell 8 ‐ Antal bilar i fyra slottider om fyra timmar vardera. Samma antal bilar i alla slottider. 

Timme 

Antalet bilar 
jämnt fördelat 
över slottider 
om 4h 

Utnyttjande‐
grad  

Differentierade 
ankomster efter 
nuvarande 
beteendeprofil 

Utnyttjande‐
grad  

6  Slottid 1     1,19  47 % 
7  5,56  55 %  1,57  62 % 
8        1,40  55 % 
9        1,40  55 % 
10  Slottid 2     1,36  53 % 
11  5,56  55 %  1,50  59 % 
12        1,54  61 % 
13        1,16  46 % 
14  Slottid 3     1,95  77 % 
15  5,56  55 %  1,44  57 % 
16        1,18  46 % 
17        1,00  39 % 
18  Slottid 4     2,47  97 % 
19  4,17  55 %  1,00  40 % 
20        0,69  27 % 

   20,84     20,84    

  
   Genomsnittlig 

utnyttjandegrad 
   Genomsnittlig 

utnyttjandegrad 

      55 %     55 % 
 
 Av  samma  anledning  som  för  bilarna  är  det  också  för  vikten  intressant  att  se  på  den 
veckodag  som har  högst  beläggning.  I  Tabell  9  visas  den  totala  vikten  som  lastas  ut  i 
genomsnitt per veckodag samt på en aggregerad nivå. Även här är tisdagar den dag då 
den största vikten lastats ut och det är därmed resultatet av den kvantitativa analysen 
för tisdagar som presenteras i Tabell 10. 
 
Tabell 9 – Totalt antal kg som i genomsnitt lastas ut under en arbetsdag. 

 
I  Diagram  6  presenteras  det  95  %  konfidensintervall  som  varje  veckodags  totala 
utlastade vikt innefattas i.  
 

  Aggregerad 
nivå 

Måndag  Tisdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 

Total  vikt 
under  en 
arbetsdag 
(kg) 

 
189 338  

 
202 233 

 
219 740 

 
183 520 

 
166 988 

 
173 902 
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Diagram 6 ‐ Varje veckodags 95 % konfidensintervall för utlastad vikt. 

Med avseende på vikt har slottiderna delats in på samma vis som bilarna. Den vikt som 
bestämts i varje slottid kan alltså härledas från den totala vikten som ska lastas ut under 
dagen,  219 740 kg, multiplicerat med 4/15. Även här  är  den  sista  slottiden  en  timme 
kortare och  i  denna multipliceras därför den  totala  vikten  istället med 3/15  för  att  få 
fram hur stor vikt som ska lastas ut i sista slottiden. Detta presenteras i Tabell 10. 
 
Tabell 10 ‐ Vikten fördelad i slottider om fyra timmar vardera. Samma vikt i alla slottider. 

Timme 

Den totala 
vikten jämnt 
fördelat över 
slottider om 4h 
(kg) 

Utnyttjande‐
grad  

Differentierade 
ankomster efter 
nuvarande 
beteendeprofil 
(kg) 

Utnyttjande‐
grad  

6  Slottid 1     15 310  61 % 
7  58 597  58 %  14 342  57 % 
8        14 113  56 % 
9        14 832  59 % 
10  Slottid 2     14 034  56 % 
11  58 597  58 %  16 964  68 % 
12        15 326  61 % 
13        12 274  49 % 
14  Slottid 3     18 433  74 % 
15  58 597  58 %  16 811  67 % 
16        13 633  54 % 
17        9 720  39 % 
18  Slottid 4     29 733  119 % 
19  43 949  58 %  7 220  29 % 
20        6 995  28 % 

   219 740     219 740    

  
   Genomsnittlig 

utnyttjandegrad 
   Genomsnittlig 

utnyttjandegrad 

      58 %     58 % 
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I  Tabell  10  ses  att  den  första  timmen  i  slottid  4  är  markerat  med  rött  eftersom  den 
överstiger 100 %. Som kan ses är det en stor skillnad i utnyttjandegrad mellan klockan 
17 och 18, vilket kommenteras i känslighetsanalysen i kapitel 7.6.  
 
För slottider om två timmar har arbetsdagen delats in i sju slottider. Att den 16 timmar 
långa arbetsdagen inte delats  in  i  totalt åtta slottider om två timmar beror återigen på 
att  inga  bilar  släpps  in  för  lastning  den  sista  timmen.  Istället  för  att  ha  åtta  slottider 
varav den sista endast var på en timme ansågs att det är mest rimligt att ha sju slottider 
varav  den  sista  omfattar  tre  timmar.  Med  hänvisning  till  Tabell  7  och  9  är  det 
fortfarande resultatet av den dag med högst beläggning som presenteras. I Tabell 11 och 
12  presenteras  resultatet  av  slottider  om  två  timmar  med  avseende  på  antal  bilar 
respektive vikt.  
 
Tabell 11 ‐ Antal bilar i sju slottider om två timmar vardera. Samma antal bilar i alla slottider. 

Timme 

Antalet bilar 
jämnt fördelat 
över slottider 
om 2h 

Utnyttjande‐
grad  

Differentierade 
ankomster efter 
nuvarande 
beteendeprofil  

Utnyttjande‐
grad  

6  Slottid 1     1,20  47 % 
7  2,78  55 %  1,58  62 % 
8  Slottid 2     1,39  55 % 
9  2,78  55 %  1,39  55 % 
10  Slottid 3     1,32  52 % 
11  2,78  55 %  1,46  58 % 
12  Slottid 4     1,59  62 % 
13  2,78  55 %  1,19  47 % 
14  Slottid 5     1,60  63 % 
15  2,78  55 %  1,18  47 % 
16  Slottid 6     1,51  59 % 
17  2,78  55 %  1,27  50 % 
18  Slottid 7     2,47  97 % 
19  4,17  55 %  1,00  40 % 
20        0,69  27 % 

   20,84     20,84    

  
   Genomsnittlig 

utnyttjandegrad 
   Genomsnittlig 

utnyttjandegrad 

      55 %     55 % 
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Tabell 12 ‐ Vikten fördelad i sju slottider om två timmar vardera. Samma vikt i alla slottider. 

Timme 

Den totala 
vikten jämnt 
fördelat över 
slottider om 2h 
(kg) 

Utnyttjande‐
grad  

Differentierade 
ankomster efter 
nuvarande 
beteendeprofil 
(kg) 

Utnyttjande‐
grad  

6  Slot1 
 

15 128  60 % 
7  29 299  58 %  14 171  57 % 
8  Slottid 2 

 
14 286  57 % 

9  29 299  58 %  15 013  60 % 
10  Slottid 3 

 
13 265  53 % 

11  29 299  58 %  16 034  64 % 
12  Slottid 4 

 
16 269  65 % 

13  29 299  58 %  13 029  52 % 
14  Slottid 5 

 
15 324  61 % 

15  29 299  58 %  13 975  56 % 
16  Slottid 6 

 
17 104  68 % 

17  29 299  58 %  12 194  49 % 
18  Slottid 7 

 
29 733  119 % 

19  43 948  58 %  7 220  29 % 
20    

 
6 995  28 % 

   219 740     219 740    

  
   Genomsnittlig 

utnyttjandegrad 
   Genomsnittlig 

utnyttjandegrad 

      58 %     58 % 
 
En  kommentar  till  utnyttjandegraderna  för  slottiderna  är  att  genomsnittet  för  de 
utnyttjandegrader  som  beräknats  för  varje  timme  enligt  beteendeprofilerna  (de  i  den 
högra utnyttjandegradskolumnen) motsvarar den utnyttjandegrad som är i varje slottid 
och som står i den vänstra utnyttjandegradskolumnen.  
 
För att kunna jämföra de utnyttjandegrader som ges inom slottiderna med hur det ser ut 
i nuläget ges i Tabell 13 hur genomsnittet för utnyttjandegraderna ser ut för de timmar 
som  varje  slottid  motsvarar  idag.  De  streckade  linjerna  symboliserar  att  det  är  just 
nulägets genomsnittliga utnyttjandegrader under de timmar som slottiderna motsvarar 
som tabellen avser. 
 
Tabell 13 ‐ Redovisning av den genomsnittliga utnyttjandegraden i nuläget under de timmar som slottiderna 
motsvarar. 

Genomsnittlig utnyttjandegrad nuläge inom 
de fyra timmar som slottiderna motsvarar 

Genomsnitt utnyttjandegrad nuläge inom de två 
timmar som slottiderna motsvarar 

Slottid 1: Antal bilar  Slottid 1: Vikt  Slottid 1: Antal bilar  Slottid 1: Vikt 

   
64 %  71 % 

64 %  70 %  Slottid 2: Antal bilar  Slottid 2: Vikt 

   
65 %  69 % 

Slottid 2: Antal bilar  Slottid 2: Vikt  Slottid 3: Antal bilar  Slottid 3: Vikt 

   
85 %  90 % 

83 %  85 %  Slottid 4: Antal bilar  Slottid 4: Vikt 

   
81 %  80 % 
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Slottid 3: Antal bilar  Slottid 3: Vikt  Slottid 5: Antal bilar  Slottid 5: Vikt 

   
58 %  64 % 

47 %  53 %  Slottid 6: Antal bilar  Slottid 6: Vikt 

   
37 %  42 % 

Slottid 4: Antal bilar  Slottid 4: Vikt  Slottid 7: Antal bilar  Slottid 7: Vikt 
 
14 %  15 %  14 %  15 % 
 
För  förtydligande  så  är  alltså  utnyttjandegraden  mellan  klockan  10.00  och  13.59  i 
nuläget 83,07 % medan den i ett slottidssystem om fyra timmar är 55 %, för antal bilar. 
Genom  denna  jämförelse  blir  det  extra  tydligt  vilken  effekt  slottiderna  har  på 
utjämnandet  av  belastningen.  Genom  den  kvantitativa  analysen  kan  det  vara  bra  att 
komma  tillbaka  till  Tabell  13  och  jämföra  de  genomsnittliga  utnyttjandegrader  som 
slottidssystemen  ger  upphov  till  med  de  som  råder  i  nuläget  under  motsvarande 
tidsintervall. 
 
Nu när resultatet  för både slottider om fyra respektive två timmar har presenterats är 
det lätt att ställa sig frågan vilken av de två utformningarna som är den bästa. För att ta 
reda på det har för alla fyra system som just presenterats ett avvikelsemått tagits fram. 
 
Vid  framtagning  av  detta mått  har  ett  idealfall  ansetts  vara  att  utnyttjandegraden  för 
varje  timme  (kolumnen  längst  till  höger  i  samtliga  tabeller  över  slottidssystemen)  i 
slottiderna  ligger på den genomsnittliga utnyttjandegrad  som presenteras  längst ner  i 
tabellerna.  Jämnare  än  så  kan  inte  utnyttjandegraden  för  varje  timme  bli!  För  antalet 
bilar  innebär  det  att  utnyttjandegraden  i  varje  timme med  nuvarande  volymer  skulle 
vara  55  %  i  idealfallet  och  för  vikten  58  %.  Då  känns  det  intuitivt  att  se 
kvadratavvikelsen  för  varje  timme  som  kvadraten  av  differensen  mellan  respektive 
timmes utnyttjandegrad  och den  ideala  utnyttjandegraden. Genom att  utgå  från dessa 
idealfall  har  kvadratavvikelsen  mellan  varje  timmes  utnyttjandegrad  och  idealfallet 
beräknats och presenteras i Tabell 14 och 15.  
 
Avvikelsemåttet är en intressant indikator på hur väl slottiderna löser det problem som 
ses idag. För att få ett jämnt utnyttjande av utlastningen vore det bästa om alla timmar 
hade  en  utnyttjandegrad  på  55 %  respektive  58 %,  eftersom de  är  de  genomsnittliga 
utnyttjandegraderna. Då skulle alltså en avvikelsekvadrat på 0 erhållas. Avvikelsemåttet 
ger också möjlighet till jämförelse mellan de olika utformningarna. 
 
Tabell 14 ‐ Avvikelsemått för slottidssystem utformade med avseende på antal bilar. 

 

 

 

 
Nuläge, antal bilar 

 
Slottider (4h), 

bilar 

 
Slottider (2h), 

bilar 
 Summa 
kvadrat‐
avvikelser 

 
0,998 

 
0,383 

 
0,321 
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Tabell 15 ‐ Avvikelsemått för slottidssystem utformade med avseende på vikt. 

 
 

 

 
Nuläge, vikt 

 
Slottider (4h), 

vikt 

 
Slottider (2h), 

vikt 
 Summa 
kvadrat‐
avvikelser 

 
1,037 

 
0,634 

 
0,580 

 
För  avvikelsemåtten  gäller  således  att  ju mindre  summan  av  kvadratavvikelserna  för 
varje timme är desto närmare en jämnare beläggning av lastningen är utformningen av 
slottidssystemet. För att  få en känsla  för hur avvikelsemåttet ser ut storleksmässigt så 
kan nämnas att  om varannan  timme avviker  från  idealet med plus  tio procentenheter 
och varannan timme minus med tio procentenheter så erhålls ett avvikelsemått på 0,15. 
Exemplet innebär alltså varannan timme har en utnyttjandegrad på 65 % och varannan 
45 %, när idealfallet är en utnyttjandegrad på 55 %. Om varannan timme istället avviker 
20  procentenheter  plus  och  varannan  minus  så  fås  ett  mått  på  0,6.  Motsvarande 
avvikelsemått för avvikelse på 30 procentenheter ger ett avvikelsemått på 1,35. 
 
Som  ses  i  tabellerna  är  både  slottidssystem  om  fyra  respektive  två  timmar  bättre  än 
nuläget  i  båda  hänseendena.  Slottider  om  två  timmar  ligger  marginellt  närmare 
idealfallet  än  slottider  om  fyra  timmar.  Med  tanke  på  att  de  snävare  tvåtimmars 
slottiderna ökar risken  för att  speditörerna  inte kan passa sin  tid är denna marginella 
skillnad  inte  att  betrakta  vara mödan värd. Därför  anses  resultatet  i  Tabell  14 och 15 
vara  till  slottider  om  fyra  timmars  favör,  vilket  också  är  i  linje med  respondenternas 
utlåtande under intervjuerna. 
 
För att få en känsla för hur stort avvikelsemåttet kan bli så har ett slags realistiskt worst 
case‐scenario  tagits  fram som  jämförelse. Detta scenario är att alla bilar/all vikt  lastas 
mellan klockan 10 och 15.59. Det kallas ett realistiskt worst case‐scenario eftersom det 
inte  anses  vara  helt  omöjligt  att  det  inträffar.  Ett  så  kallat  orealistiskt  worst  case‐
scenario skulle kunna vara att alla bilar eller all vikt skulle lastas i endast en slottid. Det 
här  realistiska  worst  case‐scenariot  sträcker  sig  över  speditörernas  mest  attraktiva 
timmar. Då fås avvikelsemått enligt Tabell 16. 
 
Tabell 16 ‐ Worst case‐scenario och dess avvikelsemått. 

 

 

 

 
Slottider (4h), 

bilar 

 
Slottider (2h), 

bilar 

 
Slottider 
(4h), vikt 

 
Slottider 
(2h), vikt 

 Summa 
kvadrat‐
avvikelser 

 
6,935 

 
6,901 

 
5,778 

 
7,784 

 

7.3.1 Differentierat antal bilar eller differentierad vikt i varje slottid 
I de slottider som just presenterats antogs att samma antal bilar eller samma antal ton 
ska bokas  in  för utlastning  i varje slottid. Det är dock även minst  lika  intressant att se 
hur  utnyttjandegraderna  ser  ut  om  det  inte  är  samma  antal  bilar  eller  antal  ton  som 
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bokas  in  i  varje  slottid.  Denna  analys  har  endast  gjorts  på  slottider  om  fyra  timmar 
eftersom  det  är  det  scenario  som  av  respondenterna  kommenterats  vara  det  mest 
rimliga, se kapitel 6.1.  
 
Fördelningen  gjordes  genom  att  utifrån  nulägets  ankomster  uppskatta  en  rimlig 
fördelning. Denna ansågs vara att 20 % av bilarna/vikten tillåts lastas i slottid 1, 35 % i 
slottid  2,  30 %  i  slottid  3  och  15 %  i  slottid  4.  Speditörerna  har  en  tendens  att  vilja 
komma  runt  lunch  och  med  differentierade  ankomster  enligt  just  nämnd  fördelning 
tillåts de att i viss mån fortfarande komma enligt de beteendeprofiler som kan ses idag. 
Resultatet  av  den  kvantitativa  analysen  av  slottidssystem  utformat  på  det  här  viset 
presenteras  i  Tabell  17.  Observera  att  i  Tabell  17  presenteras  antal  bilar  och  vikten  i 
samma tabell. För att se hur denna utformning står sig gentemot de andra presenteras 
också avvikelsemåtten i Tabell 18. 
 
Tabell  17  –  Slottidssystem  med  differentierat  antal  bilar  och  differentierad  vikt  i  slottiderna  utifrån 
framtagen fördelning. 

Antalet bilar 
differentierat 
fördelat över 
slottider om 

4h 
Utnyttjan
degrad 

Differentierade 
ankomster efter 
nuvarande 

beteendeprofil 
Utnyttjande

grad 

Den totala 
vikten 

differentierat 
fördelat över 
4h slots 

Utnyttja
ndegrad 

Differentierade 
ankomster efter 
nuvarande 

beteendeprofil 
Utnyttjand
egrad 

Slottid 1 
 

0,89  35 %  Slottid 1 
 

11 483  46 % 
4,17  41 %  1,18  46 %  43 948  44 %  10 756  43 % 

   
1,05  41 % 

   
10 585  42 % 

   
1,05  41 % 

   
11 123  44 % 

Slottid 2 
 

1,78  70 %  Slottid 2 
 

18 420  74 % 
7,29  71 %  1,97  78 %  76 909  77 %  22 265  89 % 

   
2,02  80 % 

   
20 115  80 % 

   
1,52  60 % 

   
16 109  64 % 

Slottid 3 
 

2,19  86 %  Slottid 3 
 

20 738  83 % 
6,25  62 %  1,62  64 %  65 922  66 %  18 912  76 % 

   
1,33  52 % 

   
15 337  61 % 

   
1,12  44 % 

   
10 935  44 % 

Slottid 4 
 

1,85  73 %  Slottid 4 
 

22 299  89 % 
3,13  41 %  0,75  30 %  32 961  44 %  5 415  22 % 

   
0,52  21 % 

   
5 246  21 % 

20,84 
 

20,84 
 

219 740 
 

219 740 
   Genomsnittl

ig utnyttj. 
  Genomsnittlig 

utnyttjandegrad 
  Genomsnit

tlig 
utnyttjand
egrad 

  Genomsnittlig 
utnyttjandegr

ad 

  55 %    55 %    58 %    58 % 
 

Tabell  18  ‐  Avvikelsemått  för  slottidssystem  med  differentierat  antal  bilar  och  differentierad  vikt  i 
slottiderna. 

  Nuläge, 
bilar 

Slottider 
(4h), bilar 

Nuläge,  
vikt 

Slottider 
(4h), vikt 

Summa 
kvadrat‐
avvikelser 

 
0,998 

 
0,553 

 
1,037 

 
0,732 
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I  Tabell  18  ges  avvikelsemåttet  för  de  differentierade  ankomsterna  och  nuläget. 
Avvikelsemåttet  stiger  för  de  differentierade  ankomsterna  jämfört  med  tidigare 
utformningar,  men  är  fortfarande  bättre  än  nuläget  utan  slottider.  Det  är  rimligt  att 
avvikelsemåttet stiger något eftersom ankomsterna i den differentierade utformningen 
till  viss del  tillåter det mönster  som ses  i nuläget och  som därmed utgör en del  i hela 
problematiken.  

7.3.2 Alternativa utformningar  
Med alternativa utformningar  av  slottidssystem menas  att  slottiderna över dagen  inte 
nödvändigtvis  är  av  samma  storlek. Denna  typ  av  utformning  kommenterades  inte  av 
respondenterna under intervjuerna, men har ändå undersökts för att se utfallet.  
 
I den alternativa utformning som har studerats består  första halvan av dagen  (till och 
med klockan 13.59) av slottider om två timmar och resten av dagen av slottider om fyra 
timmar.  Anledningen  till  denna  utformning  är  att  genom  att  ha  kortare  slottider  på 
första  halvan  av  dagen,  som  enligt  Diagram  2  har  en  tendens  att  ha  större  antal 
ankomster  än  den  andra  halvan,  ges  en  möjlighet  att  kunna  detaljstyra  denna  halva 
något  mer.  För  denna  utformning  har  även  samma  avvikelsemått  som  för  de  övriga 
tagits  fram.  Nedan  presenteras  resultatet  av  den  kvantitativa  analysen  av  denna 
utformning i Tabell 19 och Tabell 20.  
 
Tabell  19  ‐  Slottidssystem med  första halvan av dagen  indelad  i  slottider om  två  timmar och andra halvan 
med slottider om fyra timmar. Med avseende på antal bilar och vikt i samma figur. 

Antal bilar 
jämnt för‐
delat över 
slottider 

Utnyttja
ndegrad 

Differentierade 
ankomster efter 
nuvarande 

beteendeprofil 
Utnyttja
ndegrad 

Den totala 
vikten jämnt 
fördelat 
slottider 

Utnyttja
ndegrad 

Differentierade 
ankomster efter 
nuvarande 

beteendeprofil 
Utnyttjan
degrad 

Slottid 1 
 

1,20  47 %  Slottid 1 
 

15 128  60 % 
2,78  55 %  1,58  62 %  29 299  58 %  14 171  57 % 

Slottid 2 
 

1,39  55 %  Slottid 2 
 

14 286  57 % 
2,78  55 %  1,39  55 %  29 299  58 %  15 013  60 % 

Slottid 3 
 

1,32  52 %  Slottid 3 
 

13 265  53 % 
2,78  55 %  1,46  58 %  29 299  58 %  16 034  64 % 

Slottid 4 
 

1,59  62 %  Slottid 4 
 

16 269  65 % 
2,78  55 %  1,19  47 %  29 299  58 %  13 029  52 % 

Slottid 5 
 

1,95  77 %  Slottid 5 
 

18 434  74 % 
5,56  55 %  1,44  57 %  58 597  58 %  16 811  67 % 

   
1,18  47 % 

   
13 633  54 % 

   
1,00  39 % 

   
9 720  39 % 

Slottid 6 
 

2,47  97 %  Slottid 6 
 

29 733  119 % 
4,17  55 %  1,00  40 %  43 948  58 %  7 220  29 % 

   
0,69  27 % 

   
6 995  28 % 

20,84 
 

20,84 
 

219 740 
 

219 740 
  

Genomsnittlig 
utnyttjandegrad 

 
Genomsnittlig 
utnyttjandegrad 

 
Genomsnittlig 
utnyttjandegrad 

 
Genomsnittlig 
utnyttjandegrad 

  55 %    55 %    58 %    58 % 
 

 
 



  43 

Tabell 20 – Avvikelsemått för slottidssystem med alternativ utformning. 

  Nuläge, 
bilar 

Slottider,  
bilar 

Nuläge 
vikt, 

Slottider,  
vikt 

Summa 
kvadrat‐
avvikelser 

 
0,998 

 
0,382 

 
1,037 

 
0,629 

 
Denna utformning skiljer sig marginellt  från de övriga utformningarna, vilket  tyder på 
att det inte finns särskilt stor vinning i att detaljstyra halva dagen. En hybrid av slottider 
om två och fyra timmar är alltså inte nämnvärt bättre än ett slottidssystem med slottider 
om  fyra  timmar, vilket kan anses  tala  för att ett  system med slottider om  fyra  timmar 
kan  vara  att  föredra  framför  en  alternativ  utformning.  Den  alternativa  utformningen 
riskerar att skapa förvirring samtidigt som tvåtimmars slottiderna riskerar att vara för 
snäva för speditörerna att ankomma på. Eftersom slottider om två timmar bär med sig 
en  kostnadsökning  kan  även  den  alternativa  utformningen  tänkas  kräva  extra 
kostnader. 

7.4 Scenarion med ökad produktion 
En viktig del  av denna undersökning är  att  se hur  slottider kan bidra  till  att  jämna ut 
belastningen  på  utlastningen  under  arbetsdagen  även  vid  framtida  volymer.  Därför 
presenteras  i det här kapitlet resultatet av den kvantitativa analys som har gjorts med 
framtida  produktionsscenarion.  Ett  valt  scenario  är  att  utlastningsvolymen  på  bil  kan 
stiga med 25 %. I slutet av kapitlet ges även hur stor den maximala ökningen kan vara i 
varje slottid. 
 
Till att börja med är det  intressant att se hur det ankomstmönster som ses  idag ser ut 
om  volymerna  skalas  upp  med  25  %  utan  att  slottider  tillämpas  vid  utlastningen. 
Resultatet  av  analysen  presenteras  i  Tabell  21.  När  volymerna  skalas  upp med  25 % 
ökar  också  utnyttjandegraderna  med  25  %.  De  rödmarkerade  fälten  indikerar  att 
utnyttjandegraden  är  över  100 %.  Som  kan  ses  i  Tabell  21  möts  utlastningen  av  för 
många bilar och för stora vikter att  lasta ut mellan klockan 10 och 12.59 i ett framtida 
scenario utan slottider.  
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Tabell  21  ‐  Presentation  av  framtida  scenario  med  25  %  produktionsökning  med  ankomster  utifrån  det 
mönster som ses i nuläget och utan slottider. 

Timme 
Snitt bilar per 
timme och dag 

Utnyttjande av 
kapacitet om 
kapacitet per 
timme är 2,54 
lastbilar 

Snitt vikt per 
timme (kg) 

Utnyttjande av 
kapacitet om 
kapacitet per 
timme är 25066 
kg 

6  1,75  69 %  22 825  91 % 
7  2,30  91 %  21 381  85 % 
8  2,05  81 %  21 040  84 % 
9  2,05  81 %  22 111  88 % 
10  2,58  101 %  25 500  102 % 
11  2,85  112 %  30 823  123 % 
12  2,93  115 %  27 847  111 % 
13  2,20  87 %  22 301  89 % 
14  2,10  83 %  20 879  83 % 
15  1,55  61 %  19 041  76 % 
16  1,28  50 %  15 441  62 % 
17  1,08  42 %  11 009  44 % 
18  0,80  32 %  9 795  39 % 
19  0,33  13 %  2 379  10 % 
20  0,23  9 %  2 304  9 % 

Totalsumma  26,05     274 675    

   

Genomsnittlig 
utnyttjandegrad 

   Genomsnittlig 
utnyttjandegrad 

   
68 %     73 % 

 
En  möjlig  lösning  på  problemet  kan  vara  att  införa  slottider  och  i  Tabell  22  och  24 
presenteras hur antalet bilar och vikten fördelas jämnare i ett slottidssystem, samt deras 
tillhörande avvikelsemått i Tabell 23 och 25. Här presenteras både slottider om fyra och 
två  timmar. Anledningen  till  att  resultaten av analysen av båda systemen redovisas är 
för att respondenterna talat starkast för fyra timmars slottider men att slottider om två 
timmar nämnts som ett potentiellt  framtida scenario, se kapitel 6.1.  I Tabell 22 och 24 
presenteras  de  två  olika  utformningarna,  slottider  om  fyra  respektive  två  timmar,  i 
samma figur. Notera också att det är samma antal bilar och vikt i alla slottider. 
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Tabell  22  ‐  Antal  bilar  i  slottider  om  fyra  respektive  två  timmar  i  ett  framtida  scenario  med 
produktionsökning på 25 %. 

Antalet 
bilar 
jämnt 
fördelat 
över 
slottider 
om 4 
timmar 

Utnyttjande‐
grad  

Differentierade 
ankomster 
efter 
nuvarande 
beteendeprofil  

Utnyttjande‐
grad  

Antalet 
bilar 
jämnt 
fördelat 
över 
slottider 
om 2 
timmar 

Utnyttjande‐
grad  

Differentierade 
ankomster 
efter 
nuvarande 
beteendeprofil  

Utnyttjande‐
grad  

Slottid 1     1,49  59 %  Slottid 1     1,50  59 % 
6,95  68 %  1,96  77 %  3,47  68 %  1,97  78 % 

      1,75  69 %  Slottid 2 
 

1,74  68 % 
      1,75  69 %  3,47  68 %  1,74  68 % 
Slottid 2     1,70  67 %  Slottid 3     1,65  65 % 

6,95  68 %  1,88  74 %  3,47  68 %  1,82  72 % 
      1,93  76 %  Slottid 4     1,98  78 % 
      1,45  57 %  3,47  68 %  1,49  59 % 
Slottid 3     2,43  96 %  Slottid 5     2,00  79 % 

6,95  68 %  1,79  71 %  3,47  68 %  1,47  58 % 
      1,48  58 %  Slottid 6     1,88  74 % 
      1,24  49 %  3,47  68 %  1,59  63 % 
Slottid 4     3,09  122 %  Slottid 7     3,09  122 % 

5,21  68 %  1,25  49 %  5,21  68 %  1,25  49 % 
      0,87  34 %        0,87  34 % 
26,05     26,05     26,05     26,05    

   Genomsnittlig 
utnyttjandegrad 

   Genomsnittlig 
utnyttjandegrad 

   Genomsnittlig 
utnyttjandegrad 

   Genomsnittlig 
utnyttjandegrad 

   68 %     68 %     68 %     68 % 
 
Den  genomsnittliga  utnyttjandegraden  ökar  med  25  %,  från  55  %  till  68  %  med 
avseende  på  antal  bilar  vid  en  25  %  ökning  av  produktionen.  I  Tabell  22  ses  att  de 
differentierade  ankomsterna  utifrån  den  nuvarande  beteendeprofilen  fortfarande  ger 
jämnare utnyttjandegrader än i nuläget. I slottid 2 i ett slottidssystem med slottider om 
två  timmar  i  Tabell  22  är  utnyttjandegraden  dessutom  exakt  68  %  vilket  ger  en 
kvadratavvikelse på 0. Fortfarande blir övergången mellan slottid 3 och 4 dramatisk, se 
kapitel 7.6 för en förklaring.  
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Tabell 23 – Avvikelsemått för slottidssystem med antal bilar i ett framtida scenario med ökad produktion. 

 

 

 

 
Nuläge, antal bilar 

 
Slottider (4h), 

bilar 

 
Slottider (2h), 

bilar 
 Summa 
kvadrat‐
avvikelser 

 
1,839 

 
0,878 

 
0,783 

 
Tabell 24 ‐ Vikt i slottider om fyra respektive två timmar i ett framtida scenario med produktionsökning på 
25 %. 

Den totala 
vikten jämnt 
fördelat 
över 
slottider om 
4h 

Utnyttja
ndegrad 

Differentierade 
ankomster efter 
nuvarande 
beteendeprofil 

Utnyttja
ndegrad 

Den totala 
vikten jämnt 
fördelad över 
slottider om 2h 

Utnyttjan
degrad 

Differentierade 
ankomster efter 
nuvarande 
beteendeprofil  

Utnyttjan
degrad 

Slottid 1 
 

19 138  76 %  Slottid 1 
 

18 910  75 % 
73 247  73 %  17 927  72 %  36 623  73 %  17 713  71 % 

   
17 642  70 %  Slottid 2 

 
17 857  71 % 

   
18 540  74 %  36 623  73 %  18 766  75 % 

Slottid 2 
 

17 543  70 %  Slottid 3 
 

16 581  66 % 
73 247  73 %  21 205  85 %  36 623  73 %  20 042  80 % 

   
19 157  76 %  Slottid 4 

 
20 337  81 % 

   
15 342  61 %  36 623  73 %  16 287  65 % 

Slottid 3 
 

23 042  92 %  Slottid 5 
 

19 155  76 % 
73 247  73 %  21 014  84 %  36 623  73 %  17 469  70 % 

   
17 041  68 %  Slottid 6 

 
21 380  85 % 

   
12 150  49 %  36 623  73 %  15 243  61 % 

Slottid 4 
 

37 166  148 %  Slottid 7 
 

37 166  148 % 
54 935  73 %  9 025  36 %  54 935  73 %  9 025  36 % 

   
8 743  35 % 

   
8 743  35 % 

274 675 
 

274 675 
 

274 675 
 

274 675 
 Genomsnittlig  

utnyttjandegrad 
Genomsnittlig  

utnyttjandegrad 
Genomsnittlig  

utnyttjandegrad 
Genomsnittlig  

utnyttjandegrad 

  73 %    73 %    73 %    73 % 
 
Tabell 25 ‐ Avvikelsemått för slottidssystem med vikt i ett framtida scenario med ökad produktion. 

 
 

 

 
Nuläge, vikt 

 
Slottider (4h), 

vikt 

 
Slottider (2h), 

vikt 
 Summa 
kvadrat‐
avvikelser 

 
1,940 

 
1,311 

 
1,226 

 
Med avseende på vikt är utnyttjandegraden i ett scenario med ökad produktion uppe på 
73 %. Även här är övergången mellan slottid 3 och 4, respektive slottid 6 och 7, ojämn. 



  47 

Den första timmen i slottid 4 respektive 7 är den enda som är över 100 %. Varför detta 
stora hopp uppstår förklaras i kapitel 7.6. 
 
Vid analys av hur en produktionsökning med 25 % skulle se ut är det också intressant 
att se hur stora volymökningar slottiderna kan hantera maximalt. I Tabell 26‐29 ges svar 
på detta för både slottider om fyra och två timmar för antal bilar respektive vikt.  
 
Tabell 26 ‐ Maximalt antal bilar i varje slottid. Bilar i heltal.  

Antal 
bilar 

fördelat 
över 

slottider 
om 4h 

Utnyttj
andegr
ad 

Differentierad
e ankomster 

efter 
nuvarande 

beteendeprofil 
Utnyttja
ndegrad 

Antalet 
bilar för‐
delat 
över 

slottider 
om 2h 

Utnyttja
ndegrad 

Differentierade 
ankomster efter 
nuvarande 

beteendeprofil 
Utnyttjan
degrad 

Slottid 1 
 

1,9  76 %  Slottid 1 
 

1,7  68, % 
9  89 %  2,5  100 %  4  79 %  2,3  89 % 

   
2,3  89 %  Slottid 2 

 
2,5  98 % 

   
2,3  89 %  5  98 %  2,5  98 % 

Slottid 2 
 

2,2  87 %  Slottid 3 
 

1,9  75 % 
9  89 %  2,4  96 %  4  79 %  2,1  83 % 

   
2,5  98 %  Slottid 4 

 
2,3  90 % 

   
1,9  74 %  4  79 %  1,7  68 % 

Slottid 3 
 

2,5  97 %  Slottid 5 
 

2,3  91 % 
7  69 %  1,8  71 %  4  79 %  1,7  67 % 

   
1,5  59 %  Slottid 6 

 
2,2  85 % 

   
1,3  49 %  4  79 %  1,8  72 % 

Slottid 4 
 

2,4  93 %  Slottid 7 
 

2,4  93 % 
4  53 %  1,0  38 %  4  53 %  1,0  38 % 

   
0,7  26 % 

   
0,7  26 % 

29,0 
 

29,0 
 

29,0 
 

29,0 
 Genomsnittlig 

utnyttjandegrad 
Genomsnittlig 
utnyttjandegrad 

Genomsnittlig 
utnyttjandegrad 

Genomsnittlig 
utnyttjandegrad 

  76 %    76 %    76 %    76 % 
 
I Tabell 26 har antalet bilar ökats stegvis i en iterativ process tills någon av timmarna i 
slottiden nått  en utnyttjandegrad på max 100 %.  I  varje  slottid har alltså antalet bilar 
maximerats utan hänsyn de övriga slottiderna och därför är antalet olika i varje slottid. 
Notera även att antalet bilar här anges i heltal för att ge läsaren en känsla av hur en mer 
praktisk  tillämpning  med  just  antalet  bilar  angivet  i  heltal  skulle  se  ut.  I  Tabell  27 
presenteras  hur  mycket  antalet  bilar  har  ökat  i  varje  slottid  jämfört  med 
ursprungsscenariot med nuvarande produktion och samma antal bilar i varje slottid (se 
Tabell 8 och 11). Den totala ökningen som anges  längst ner  i Tabell 27 anger hur stor 
procentuell  ökning det  innebär  att  kunna  ta  emot  29  bilar  istället  för  20,84 bilar.  För 
antalet bilar blev utfallet mellan slottider om fyra och två timmar densamma – det finns 
maximalt  utrymme  att  öka  till  lastning  av  29  bilar  per  dag.  Detta  faktum  talar  för  att 
införa  slottider  om  fyra  timmar  eftersom  tvåtimmars  intervallet  både  är  snävare  och 
dyrare. 
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Tabell 27 ‐ Procentuell ökning/minskning i varje slottid för att uppnå maximalt antal bilar i varje slottid utan 
att överstiga 100 % av utnyttjandegraden för någon timme i slottiden.  

   Slottider om 4h  Slottider om 2h 
Slottid 1  62 %  44 % 
Slottid 2  62 %  80 % 
Slottid 3  26 %  44 % 
Slottid 4  ‐4 %  44 % 
Slottid 5  ‐  44 % 
Slottid 6  ‐  44 % 
Slottid 7  ‐  ‐4 % 
Totalt  39 %  39 % 
 
Motsvarande analys för vikten presenteras i Tabell 28 och 29. För vikten ses att slottider 
om två timmar möjliggör en något större viktökning, eller närmare bestämt 16 900 kg 
per dag. Skulle BillerudKorsnäs vara i behov av att lasta ut dessa volymer är detta något 
som skulle tala för slottider om två timmar. Dock finns fortfarande problematiken med 
det snäva intervallet och den kostnadsökning som tvåtimmars slottider innebär kvar. 
 
Tabell 28 – Maximal vikt i varje slottid. 

Den 
totala 
vikten 
fördelat 
över 

slottider 
om 4h  Utnyttj.grad 

Differentierade 
ankomster 

efter 
nuvarande 

beteendeprofil  Utnyttj.grad 

Den totala 
vikten 
fördelat 
över 

slottider 
om 2h  Utnyttj.grad 

Differentierade 
ankomster 

efter 
nuvarande 

beteendeprofil  Utnyttj.grad 
Slot 1 

 
25 057  100 %  Slot1 

 
25 042  100 % 

95 900  96 %  23 472  94 %  48 500  97 %  23 458  94 % 

   
23 098  92 %  Slot 2 

 
23 843  95 % 

   
24 274  97 %  48 900  98 %  25 057  100 % 

Slot 2 
 

20 717  83 %  Slot 3 
 

20 736  83 % 
86 500  86 %  25 042  100 %  45 800  91 %   25 064  100 % 

   
22 623  90 %  Slot 4 

 
24 988  100 % 

   
18 110  72 %  45 000  90 %  20 012  80 % 

Slot 3 
 

25 009  100 %  Slot 5 
 

25 000  100 % 
79 500  79 %  22 808  91 %  47 800  95 %  22 800  91 % 

   
18 496  74 %  Slot 6 

 
24 986  100 % 

   
13 187  53 %  42 800  85 %  17 814  71 % 

Slot 4 
 

25 033  100 %  Slot 7 
 

25 033  100 % 
37 000  49 %  6 079  24 %  37 000  49 %  6 079  24 % 

   
5 889  24 % 

   
5 889  24 % 

298 900 
 

298 900 
 

315 800 
 

315 800 
 Genomsnittlig utnyttjandegrad  Genomsnittlig 

utnyttjandegrad 
Genomsnittlig utnyttjandegrad  Genomsnittlig 

utnyttjandegrad 

  80 %    80 %    84 %    84 % 
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Tabell 29 – Procentuell ökning/minskning i varje slottid för att uppnå maximal vikt i varje slottid  
utan att överstiga 100 % av utnyttjandegraden för någon timme i slottiden. 

   Slottider om 4h  Slottider om 2h 
Slottid 1  64 %  66 % 
Slottid 2  48 %  67 % 
Slottid 3  36 %  56 % 
Slottid 4  ‐16 %  54 % 
Slottid 5  ‐  63 % 
Slottid 6  ‐  46 % 
Slottid 7  ‐  ‐16 % 
Totalt  36 %  44 % 
 
Tabell 26‐29 visar på att BillerudKorsnäs har potential att kunna hantera mer än den 25 
% ökning som de planerar för nu. Totalt sett ligger ökningspotentialen mellan 36‐44 %. 
Som sågs i Tabell 21 i början av detta delkapitel så innebär redan den 25 % ökningen att 
tre  timmar mitt  på dagen överstiger 100 % utan  slottider. Genom att maximera  varje 
slottid för sig fås differentierat antal bilar och vikt i varje slottid och en ökningspotential 
som överstiger den på 25 % som efterfrågas primärt. I vissa utformningar har den sista 
slottiden haft en utnyttjandegrad över 100 %, vilket kommenteras och förklaras i kapitel 
7.6.  För  att  den  sista  slottiden  inte  ska  överstiga  100  %  i  Tabell  26  och  28  har  en 
minskning av antal bilar/vikt från nuläget med 4 % respektive 16 % varit nödvändig.  
 
Avvikelsemåtten för analysen över hur många bilar som maximalt går att hantera med 
hjälp  av  slottider  presenteras  i  Tabell  30.  Eftersom  ökningen  blev  lika  stor  för  både 
slottider om fyra respektive två timmar krävs bara ett avvikelsemått  för scenario utan 
slottider.  Idealfallet  som  avvikelsemåttet  tas  fram  gentemot  är,  på  samma  sätt  som 
tidigare, att den genomsnittliga utnyttjandegraden råder i samtliga timmar. Här är den 
genomsnittliga utnyttjandegraden 76 %.  
 
Tabell 30 ‐ Avvikelsemått för slottidssystem med maximerat antal bilar i varje slottid. 

 

 

 

 
Ökning 39,2 % 
utan slottider 

 
Slottider (4h), 

bilar 

 
Slottider (2h), 

bilar 
 Summa 
kvadrat‐
avvikelser 

 
1,933 

 
0,760 

 
0,619 

 
För  vikten  krävs  två  avvikelsemått  med  scenarion  utan  slottider,  eftersom  ökningen 
skiljer  sig  mellan  slottidssystem  om  fyra  respektive  två  timmar.  Dessa  presenteras  i 
Tabell  31.  Även  här  är  idealfallet  att  varje  timmes  utnyttjandegrad  ligger  på  den 
genomsnittliga. För slottider om fyra timmar innebär det att idealet vore att varje timme 
har  en utnyttjandegrad på 80 %.    För  slottider  om  två  timmar  innebär det  att  idealet 
vore att varje timme har en utnyttjandegrad på 84 %.  
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Tabell 31 – Avvikelsemått för slottidssystem med maximerad vikt i varje slottid. 

 

 

 

 
Ökning 36,0 % 
utan slottider 

 
Slottider 
(4h), bilar 

 
Ökning 43,7 % 
utan slottider 

 
Slottider 
(2h), bilar 

 Summa 
kvadrat‐
avvikelser 

 
1,919 

 
0,958 

 
2,142 

 
0,944 

 
Avvikelsemåtten  i  Tabell  30  och  31  anger  att  slottidssystemen  skulle  hjälpa 
BillerudKorsnäs  att  hantera  ökningarna  jämnare  än  vad  som  hade  varit  möjligt  utan 
slottider.  

7.5 OTIF‐påverkan 
Inom Cartonboard‐segmentet är god  leveransservice en del  i kunderbjudandet. För att 
kunna  leva  upp  till  kundernas  förväntningar  krävs  därför  att  leveranserna  levereras  i 
rätt  tid  och  i  rätt  kvalitet  –  On  Time  In  Full  (OTIF).  Som  beskrivs  i  kapitel  6  anser 
respondenterna att slottider endast kan komma att ha marginell påverkan på OTIF. Här 
ges dock en kvantitativ analys av förutsättningarna som anses vara nödvändig innan en 
fullständig bedömning är möjlig.  
 
Som  grund  till  denna  kvantitativa  analys  ligger  en  tidigare  genomförd  intern 
undersökning  över  order  som  inte  kom  i  tid  till  kund  under  oktober  2014.  I  denna 
undersökning  fick  varje  orderhandläggare  på  BillerudKorsnäs  kommentera  vad  de 
visste om de order som inte hade kommit fram på den dag som kunden var lovad. För 
månaden  var  det  totalt  1304  pallorder  till  direktorderkunder  och  av  dessa  var  312 
avvikande med avseende på leverans i tid. Det innebär att OTIF för oktober 2014 låg på 
ungefär 76 %. OTIF  för hela 2014 var 75 %. Enligt  orderhandläggarnas kommentarer 
delades  orderna  in  i  avvikelsekategorier  och  fördelningen mellan  dessa  presenteras  i 
Diagram 7. 
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Diagram 7 ‐ Avvikelsekategorier för tidsavvikande order oktober 2014. 

De tre kategorier som här anses vara kopplade till ett scenario med slottider är Speditör, 
Leveransplanering och Magasin. Som ses  i diagrammet har speditörerna  förorsakat 58 
%  av  de  avvikande  orderraderna  och  utgör  därmed  den  största  kategorin. 
Leveransplanering står  för 2 % av avvikelserna och orsakerna  inom denna kategori är 
att  leveransplanerarna  missat  att  boka  bil  till  en  order.  Magasin  står  för  0,5  %  av 
avvikelserna  och  orsaken  bakom  de  avvikande  orderna  i  denna  kategori  är  att 
materialet inte gick att finna i magasinet. Eftersom Speditör‐kategorin utgör den största 
andelen  av  de  avvikande  orderna  gjordes  i  den  interna  utredningen  en  fördjupad 
undersökning  i  denna  kategori  för  att  se  vilka  orsaker  som  orderhandläggarna 
kommenterat  ligga  bakom  avvikelserna.  Speditörerna  spelar  en  stor  roll  i  ett 
slottidssystem och därför är kategorin särskilt intressant i denna utredning också.  
 
Resultatet av den fördjupade undersökningen presenteras i Diagram 8. I de fall som det 
endast  står  för  sen/tidig  leverans  har  orderhandläggarna  inte  fått  tillräckligt  med 
information  från speditören  för att kunna kommentera varför  leverans  inte skedde på 
utsatt tid. Som ses utgör för tidiga leverans en stor del av de order som inte kom fram i 
rätt  tid,  närmare  bestämt  73 %.  För  tidiga  leveranser  tolereras  inte  inom  ramen  för 
kunderbjudandet, utan utgör avvikelser på samma sätt som för sena leveranser. Som ses 
här är dessutom de för tidiga leveranserna ett större problem än de sena, då endast 19 
% kom  fram  för  sent.  Endast  3 % kom  inte  i  fram  i  rätt  tid  på  grund  av  sen  lastning, 
vilket pekar på att sen lastning inte är något som slottider behöver avhjälpa.   
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Diagram 8 ‐ Redovisning av orsaker bakom avvikande order i speditörernas avvikelsekategori, oktober 2014. 

En hypotes kring resultatet av den interna OTIF‐undersökningen är att speditörerna är 
rädda att komma  för  sent  till BillerudKorsnäs och  riskera att  få vänta på  lastning. Det 
skulle  ju  riskera att de  inte hinner  fram till kund  i  tid. Därför kommer de  i god  tid  till 
BillerudKorsnäs och behöver inte alla gånger vänta på lastning, utan kommer i vissa fall 
iväg från Frövi i god tid och kan således leverera till BillerudKorsnäs kunder för tidigt. 
Osäkerheten  i  hur  lång vänte‐ och  lastningstiden kan vara på utlastningen  i  Frövi  kan 
därför  ha  en  viss  påverkan  på  att  leveranser  sker  för  tidigt.  Att  kunna  garantera 
speditörerna  att  om  de  kommer  inom  sin  slottid  kommer  de  att  få  bli  lastade  inom 
denna  skulle  delvis  kunna  lösa  denna  problematik.  Det  skulle  kunna  leda  till  att 
speditörerna vågar komma senare till Frövi för lastning och få bli  lastade lagom till att 
hinna till kund i rätt tid. Så länge de ledtiderna till kund är korrekta borde detta kunna 
leda till något förbättrad OTIF. 

7.6 Känslighetsanalys 
Det finns parametrar och aspekter i den kvantitativa analys som bör kommenteras ur ett 
känslighetsperspektiv.  I  det  här  kapitlet  kommenteras  de  i  syfte  att  belysa  hur  de 
påverkar robustheten i studien.  
 
Det resultat av den kvantitativa analys som presenterats anger hur många bilar som ska 
ankomma  inom varje  slottid med  två decimaler. Det kan uppfattas  som något otydligt 
vad det innebär att 2,78 bilar får anlända för lastning i en slottid. Den här studien är en 
teoretisk bedömning av scenarion med slottider i Frövi och för att göra utvärderingen så 
pass precis  som möjligt har  två decimaler  ansetts  vara  rimligt.  I  en eventuell praktisk 
implementering bör detta således korrigeras, eftersom det är riktigt att  ifrågasätta hur 
till  exempel  0,78  bilar  ser  ut.  I  analysen  över  hur många  bilar  som maximalt  kan  tas 
emot utan att någon timme i vardera slottid går över 100 % i utnyttjandegrad så är det 
endast  bilar  i  heltal  som  anges.  Läsaren  får  således  en  bild  av  hur  ett mer  realistiskt 
slottidssystem kan se ut. 
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Tabell 32 ‐ Antal bilar i snitt per timme i nuläget. 

Mellan  slottid  3  och  4  har  det  till  flera  slottidssystem 
kommenterats  att  det  uppstår  ett  stort  hopp  mellan 
utnyttjandegraderna för den sista timmen i slottid 3 och 
den  första  timmen  i  slottid 4. Detta  stora hopp uppstår 
på  grund  av  den  stora  skillnad  i  antal  bilar/vikt  som 
finns mellan timmarna i slottid 3 och 4.  
 
I Tabell 32 ses antalet bilar i snitt i nuläget. Eftersom de 
differentierade ankomsterna per timme styr hur antalet 
bilar  eller  vikt  i  varje  slottid  kan  tänkas  fördela  sig 
utifrån  nuvarande  beteendeprofil  så  innebär 
fördelningen  att  en  stor  andel  av  den  sista  slottidens 
lastningar  sker mellan klockan 18 och 18.59.  I  slottid 3 
har  den  sista  timmen,  17‐17.59,  den  lägsta  andelen 
ankomster inom slottiden, vilket gör att denna timme får 
en liten andel av bilarna i slottid 3. Kombinationen av att 
den  sista  timmen  i  slottid  3  har  få  ankomster  och  den 
första  timmen  i  slottid 4 har många gör att övergången 
mellan dem blir något dramatisk.  
 

Eftersom nuläget  utan  slottider  inte  har  några  timmar  som överstiger  100 % kan  det 
tyckas att slottidssystemet inte löser problematiken med höga toppar på grund av detta. 
Vad  som  då  är  viktigt  att  se  och  förstå  är  att  de  differentierade  ankomsterna  i  varje 
timme är  ett  försök att utifrån  speditörernas nuvarande beteendeprofil  uppskatta hur 
de kan tänkas ankomma i slottiderna. Bilarnas och viktens uppdelning i slottider under 
dagen  leder  till att utnyttjandegraden  i varje  fyra‐  respektive  tvåtimmars  intervall blir 
densamma, vilket är en  stor vinst  i  sig.  Sammanfattningsvis kan sägas att det  finns en 
förklaring till varför det uppstår en topp, men att denna topp ändå delvis försvårar för 
läsaren att intuitivt se att slottider leder till något bättre.  
 
I den analys och bedömning som gjorts för hur OTIF kan påverkas av slottider finns det 
vissa delar som egentligen är vanskliga att dra slutsatser om. Det kan lätt bli förhastade 
slutsatser om vilka order som går att rädda och särskilt vilka som går att härleda till att 
de räddats av slottiderna. Den analys som presenterats samt de uttalanden som gjorts 
angående OTIF är med för att få en förståelse för hur många order det handlar om och 
vilka kategorier de avvikande orderna för en månad hamnat i.  
 

   

 
 

Timme 

 
Antal bilar i 
snitt per 
timme 
(tisdag) 

6  1,40 
7  1,84 
8  1,64 
9  1,64 
10  2,06 
11  2,28 
12  2,34 
13  1,76 
14  1,68 
15  1,24 
16  1,02 
17  0,86 
18  0,64 
19  0,26 
20  0,18 
21  0 

Totalsumma  20,84 
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8 Analys 
 
Efter presentation av den kvantitativa analysen känns Lord Kelvins citat om att det vi 
inte  kan  mäta  kan  vi  inte  heller  förbättra  extra  attraktivt.  Denna  utredning  visar  på 
vikten  av  att  kunna  mäta  och  se  om  ett  slottidssystem  innebär  några  förbättringar. 
Nedan gås de punkter som Gunasekaran & Kobu (2007) tar upp angående syftet med att 
mäta ett företags prestanda igenom för att se vilka som kan anses vara uppfyllda i och 
med det  här  examensarbetet.  Punkterna  repeteras  nedan  och  de  som  anses  uppfyllda 
har en bock framför sig. En kommentar till varje punkt ges i stycket under punktlistan. 
 

 ‐     Identifiera framgång 
 ‐     Identifiera huruvida kundernas behov uppfylls 
! Stöd för organisationen att förstå sina processer samt klargöra vad man är 

bra på och vad man är mindre bra på 
! Identifiera flaskhalsar, problem, slöserier och var förbättringar behövs 
! Möjliggöra fakta‐ och prestandabaserade beslut 
! Utvärdera planerade förbättringsåtgärder 

 
Det är något långsökt att härleda det här examensarbetet till att möjliggöra identifiering 
av  framgång.  Likaså  säger  den  egentligen  ingenting  om  huruvida  kundernas  behov 
uppfylls.  Vad  examensarbetet  däremot utgör  är  ett  stöd  för BillerudKorsnäs  att  förstå 
både  sina  nuvarande  processer  och  eventuella  framtida  processer  tack  vare  den 
kartläggning som har gjorts. Arbetet identifierar vad som är problem idag, vad som kan 
bli bättre och utreder till och med hur mycket bättre det skulle kunna bli. Tack vare det 
här  examensarbetet  kan  BillerudKorsnäs  ta  beslut  rörande  utlastningens  framtida 
utformning som är baserat på kvantitativa analyser. Dessa analyser anses utgöra fakta‐ 
och prestandabaserade beslutsunderlag. Avslutningsvis utgör hela detta examensarbete 
en utvärdering av en förbättringsåtgärd och därmed kan även den sista punkten i listan 
ovan anses vara uppfylld.  
 
Genom presentationen av resultatet av den kvantitativa analysen i kapitel 7 har läsaren 
fått  ta  del  av  slottidssystem  i  totalt  16  olika  utföranden.  För  att  kunna  analysera  och 
överskådligt  se  hur  majoriteten  av  dessa  förhåller  sig  till  varandra  ges  en 
sammanställning av kvadratavvikelserna i Tabell 33. Återigen är det värt att nämna att 
en kvadratavvikelse på 0 motsvarar ett idealfall.  
 
Tabell 33 ‐ Sammanställning av kvadratavvikelser 

Utformning av slottidssystem  Avvikelsemått 
Nuläge bilar  0,998 
Nuläge vikt  1,037 
4h, samma antal bilar i slottid  0,383 
4h, samma vikt i slottid  0,634 
2h, samma antal bilar i slottid  0,321 
2h, samma vikt i slottid  0,579 
4h, differentierat antal bilar i slottid  0,553 
4h, differentierad vikt i slottid  0,732 
Alternativ utformning antal bilar  0,382 
Alternativ utformning vikt  0,629 
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Ökad produktion (25 %) utan slottid, bilar  1,839 
Ökad produktion (25 %) utan slottider, vikt  1,940 
Ökad produktion (25 %), slottider 4h bilar  0,878 
Ökad produktion (25 %), slottider 2h bilar  0,783 
Ökad produktion (25 %), slottider 4h vikt  1,311 
Ökad produktion (25 %), slottider 2h vikt  1,226 
  
Skillnaderna  i  avvikelsemått  beroende  på  om  slottiderna  delas  upp  utifrån  antal  bilar 
eller vikt är som kan ses relativt stor. Däremot är inte skillnaden mellan att ha slottider 
om fyra respektive två timmar särskilt stor varken med avseende på bilar eller vikt. Till 
exempel är avvikelsemåttet  för  fyra timmars slottider med antal bilar 0,383 vilket kan 
jämföras med  två  timmars  slottider med  ett  avvikelsemått  på  0,321.  Slottider  om  två 
timmar  och  med  avseende  på  antal  bilar  visar  sig  vara  den  utformning  som  avviker 
minst  från  ett  idealfall.  Dock  är  skillnaden  i  kostnader  och  möjligheterna  att  få 
speditörerna  att  följa  slottider  om  två  timmar  något  som  talar  mot  slottider  om  två 
timmar och något  som skuggar denna marginella  förbättring. Utifrån  intervjuerna och 
resultatet i Tabell 33 är således slottider om fyra timmar mest attraktivt.  
 
En  av  de  viktigare  upptäckterna  i  utredningen  är  att  de  genomsnittliga  utnyttjande‐
grader som i nuläget råder inom de tidsintervall som slottiderna motsvarar (Tabell 13) 
kan  jämnas ut. Effekterna av att  slottiderna  jämnar ut  arbetsbelastningen är  flera. Till 
exempel  ges möjlighet  till  att  genom  förbättrad  styrning  av  speditörernas  ankomster 
bättre  kunna  hantera  de  volymökningar  som  planeras  för.  För  att  förbättra  själva 
ankomstprocessen finns säkert flera ytterligare åtgärder som skulle kunna genomföras. 
Ett  exempel  som  tagits  upp  i  intervjuerna  är  att  installera  en  digital  skärm  som  ger 
chaufförerna information om när det är deras tur att lastas.  
 
Genom hela utredningen har två avseenden analyserats – att boka in med avseende på 
antal  bilar  och  vikt.  Som känslighetsanalysen  underströk  så  är  det  något  vanskligt  att 
använda antal bilar som drivande faktor vid bokning, eftersom det teoretiskt bästa är ett 
decimaltal och bilar  i praktiken kommer  i heltal eller  inte alls. Detta visar på att antal 
bilar  är  ett  trubbigt  sätt  att  boka  in  lastning  på.  Vissa  bilar  kan  vara  fullastade  med 
Cartonboard‐order  och  andra  endast  lastade med  något  ton.  Att  istället  boka  in  med 
avseende  på  vikt  löser  delvis  denna  problematik.  Dock  ska  nämnas  att  slottidssystem 
som utformats med avseende på vikt generellt sett har sämre kvadratavvikelse. Det kan 
naturligtvis uppstå problem kring att matcha order som ska bokas  in  för  lastning med 
hur mycket  kapacitet  som  finns  kvar  i  slottidssystemet  även  om bokningen  sker med 
avseende på vikt. Det här kommer ställa krav både på leveransplanerarna och på en IT‐
lösning.   

8.1 Förståelse för supply chain management 
Respondenternas svar i intervjuerna har visat att implementering och administrering av 
ett  slottidssystem  ställer  krav  både  på  BillerudKorsnäs  och  dess  speditörer.  I  den 
definition  rörande  supply  chain  management  (SCM)  som  getts  i  tidigare  kapitel  så 
passar  den  situation  som  slottider  innebär  in  i  SCM‐begreppet,  bland  annat  eftersom 
administrationen  av  slottider  enligt  de  flesta  respondenter  måste  ske  i  samråd  med 
speditörer,  som  här  kan  ses  som  leverantör  av  en  transporttjänst.  Kunderna  behöver 
däremot  inte  ha  någon  inblandning  i  huruvida  deras  order  lämnar  Frövi  inom  det 
angivna  tidsintervallet  som  en  slottid  utgör.  För  att  få  systemet  att  fungera  på  ett 
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tillfredsställande  sätt  kan  det  därför  vara  viktigt  att  ha  en  god  SCM‐kunskap  och 
förståelse  samt medvetenhet  för de processer  som är nödvändiga  för att  administrera 
systemet.  Kim &  Phan’s  (2015)  upptäckter  rörande  vikten  av  en  god  kommunikation 
kommer här in och kan spela en stor roll för leveransplaneringen i Frövi. Särskilt viktigt 
kan det vara att initialt få alla speditörer att förstå vikten av att komma överens om en 
slottid  som  fungerar  och  i  de  fall  de  inte  kan  komma  i  tid  meddela  det.  Med 
intervjuunderlaget  som  grund  och  med  stöd  i  Kim  &  Phan  (2015)  så  är  en 
decentraliserad  beslutsprocess  där  leveransplaneringen  på  BillerudKorsnäs  och 
speditörernas  koordinatorer  planerar  och  bokar  in  lastning  i  slottiderna  att  föredra.
   

8.2 Kostnadsaspekt 
För alla  företag är ekonomisk överlevnad av hög prioritet. Därför är kostnadsaspekten 
viktig och intressant i den här studien. BillerudKorsnäs är väl medvetna om att effektiva 
logistiska  lösningar både  sänker kostnader och ökar  intäkter  eftersom de bedriver ett 
målmedvetet OTIF‐arbete  internt.  I Du Pont‐diagrammet,  som återges  i Figur 8 nedan, 
finns poster som kan påverkas av ett slottidssystem. Här kommenteras endast de som 
har  med  vinstmarginalen  att  göra,  intäkter  och  kostnader,  eftersom  det  är  de  som 
närmast går att relatera till studiens resultat.  
 

 
Figur 8 ‐ Logistikens påverkan på ett företags lönsamhet, Du Pont‐diagram (Baker et al., 2014, s. 23). 

 
På intäktssidan kan läsaren i Figur 8 se att OTIF är med och påverkar intäkterna. Även 
om OTIF‐påverkan  i och med den här åtgärden är något  tveksam förväntas OTIF  i alla 
fall inte försämras av att slottider införs. Det svåra är att identifiera direkta kopplingar 
mellan OTIF‐förbättringar och eventuella slottider för lastning, och hellre än att dra för 
utsvävande slutsatser bedöms därför påverkan bli  just marginell.  Skulle OTIF‐nivån  få 
en positiv effekt av att slottider införs skulle dock även servicenivån och kundrelationen 
i Figur 8 kunna förbättras och leda till ökade intäkter. Företagets eftermarknad kan inte 
anses bli påverkat av ett slottidssystem. 
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På  kostnadssidan  i  Figur  8  kan  flera  poster  påverkas  av  ett  slottidssystem. 
Lagerhållningskostnader  rör  kostnader  för  lager,  personal  och  hantering.  Om  ett 
slottidssystem  lyckas  bidra  till  ökad  planering  och  fler  förberedande  aktiviteter  kan 
denna  kostnadspost  minska  tack  vare  minskade  hanteringskostnader.  Gällande 
magasinet  anses  inte  att  några  investeringar  behöver  göras  och  posten  anses  därmed 
vara  oförändrad.  Den  mest  centrala  kostnadsposten  som  beräknas  påverkas  är 
transportkostnaderna. Införs slottider om två timmar ökar denna kostnadspost med 2,5‐
4  %.  Införs  slottider  om  fyra  timmar  kan  posten  påverkas  i  vissa  fall. 
Arbetseffektiviteten  borde  kunna  påverkas  av  ett  slottidssystem  tack  vare  att  dess 
utjämnande  effekt  ger  utrymme  för  ett  bättre  resursutnyttjande.  Lokaliseringen  anses 
inte bli påverkat av åtgärden. Gällande risken för  inkurans skulle denna kunna minska 
tack vare att chanserna att själva hanteringen av pallarna förbättras och minskar risken 
för  skador.  Hanteringen  antas  bli  förbättrad  tack  vare  att  utlastningspersonalen  kan 
arbeta förebyggande vilket antas bidra till mindre stress och mer varsam hantering.  
 
En kostnad som ingen av respondenterna kommenterat är vad eventuella  IT‐lösningar 
kan  tänkas  kosta.  Denna  kostnadspost  kan  anses  vara  en  investeringskostnad  som 
endast  uppstår  en  gång,  men  som  trots  allt  kan  vara  nödvändig  för  att  en  fullskalig 
implementering ska vara möjlig. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns det som pekar på att vinstmarginalen till viss 
mån kan påverkas av ett slottidssystem. Dock ska understrykas att kommentarerna till 
hur intäkterna och kostnaderna kan påverkas inte utgör en fullgod totalkostnadsanalys. 
Den  kostnadspost  som  explicit  har  undersökts  i  det  här  arbetet  är 
transportkostnaderna.  Eftersom  det  endast  är  transportkostnaderna  som  analyserats 
ses  inte  till  totalkostnaden som Aronsson et al.  (2013); Banks et al.  (2014);  Jonsson & 
Mattsson  (2011)  nämner  är  viktigt  att  göra.  I  analysen  ovan  kommenterades  de  som 
skulle  kunna  påverkas  i  en  totalkostnadsanalys.  Det  alternativ  som  respondenterna 
anser  som  det  mest  attraktiva  är  slottider  om  fyra  timmar.  Enligt  speditören  kan 
sporadiska  tilläggskostnader  tillkomma  för  denna  utformning,  men  inga  systematiska 
som påverkar några avtal parterna emellan. Det kan vara värdefullt för BillerudKorsnäs 
att genomföra en mer fullskalig kostnadsanalys innan beslut om slottider tas. 

8.3 Möjlighet att eliminera slöserier 
I den verktygslåda som finns för att skapa flöden som är Just In Time (JIT) nämns både 
ruttplanering och schemaläggning. Ruttplanering är en aktivitet som inte är aktuell  för 
BillerudKorsnäs utan snarare för speditörerna. Slottider kan däremot räknas som en typ 
av  schemaläggning  och  därmed  en  metod  som  kan  bidra  till  att  skapa  högre 
flödeseffektivitet. På samma sätt som Cheng & Kee‐Hung (2009) anger så skulle slottider 
bevisligen vara med och bidra till att dagens toppar med högre arbetsbörda till stor del 
jämnas  ut.  Som  kommenterats  i  känslighetsanalysen  uppstår  dock  en  topp  i  första 
timmen  i  sista  slottiden  på  grund  av  speditörernas  nuvarande  beteendeprofil. 
Utnyttjandegraderna  sett  över  hela  dagen  pekar  ändå  på  att  slottiderna  jämnar  ut 
belastningen  på  utlastningen.  Även  kvadratavvikelsemåtten  indikerar  att  avvikelsen 
från  den  så  kallade  ideala  utnyttjandegradsnivån  minskar  för  alla  utformningar  av 
slottider.  
 
Om  slottider  kan  vara med  och  bidra  till  en  verksamhet  som  är mer  JIT  än  i  nuläget 
borde  således  de  slöserier  som  nämns  inom  JIT‐filosofin  kunna  elimineras  på 
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utlastningen. Ett slottidssystem skulle vara med och bidra till ökad framförhållning och 
medvetenhet om vilka bilar som kommer, när de kommer och vad de ska lastas med. Det 
ökar  chanserna  att  förbereda  och  minska  den  inaktiva  väntan  på  något  att  lasta.  En 
ytterligare  vinst  i  ökad  framförhållning  är  att  utlastningspersonalen  kan  förbereda 
lastningen i större utsträckning och därmed tänkas uppleva mindre stress vid hantering 
av pallarna som ska  lastas. Det  i sin tur ger ökade chanser att hantera pallarna på rätt 
sätt och minska truck‐ och lastningsrelaterade skador på dem. Att eventuellt till och med 
kunna ”förlasta” pallarna på en yta uppmätt efter den yta som motsvarar den pallarna 
ska  lastas  på  när  bilen  ankommit,  likt  referensföretaget,  ger  extra  möjlighet  till  att 
förbereda lastningen redan innan bilen kommit. Å andra sidan är det viktigt att avgöra 
om ett sådant moment egentligen utgör ett onödigt steg i arbetet och att det i så fall i sig 
innebär  en  form  av  slöseri.  Som  tidigare  nämnt  kan  en  lastbil  innehålla  annat  gods 
eftersom det sällan rör sig om fulla bilar och då skulle ett helt ”förlastnings‐moment” ha 
varit ett onödigt moment.  
 
Den här undersökningen har  gjorts utifrån BillerudKorsnäs perspektiv och därigenom 
har inte målet med den varit att minska köerna eller optimera bilarnas rutter eftersom 
det  får  anses  ligga  i  speditörernas  intresse. Dock kan den  tredje punkten  i  listan över 
slöserier (Chen & Kee‐Hung, 2009) rörande outnyttjade fordon ändå anses minskas eller 
elimineras  tack  vare  slottider.  Förhoppningsvis  kan  slottiderna  leda  till  färre 
kösituationer, där kö innebär passiv tid där fordonen inte utnyttjas på bästa sätt. Genom 
att  skapa  ett  tydligare  och mer  effektivt  utflöde  av  företagets  produkter  borde  också 
chanserna att få ut produkterna i rätt takt öka och därmed möjligheterna att inte bygga 
upp för stort färdigvarulager likaså. För att färdigvarulagret ska vara på önskvärd nivå 
behöver utflödet matchas med inflödet av produkter från produktionen.  
 
Den  sista  punkten  i  listan  över  slöserier  inom  JIT  i  transportområdet  handlar  om  att 
varor  inte  är  tillgängliga  för  kunden.  Detta  kan  kopplas  till  OTIF  och  representera 
slottidernas  förbättringar på den  fronten. Det är,  som resultatet kring analys av OTIF‐
påverkan visar, dock svårt att direkt härleda vilka order som hade kunnat räddas av att 
ordern  hade  lastats  inom  ett  visst  tidsintervall  i  Frövi.  Som  flera  respondenter 
diskuterade  under  intervjuerna  kan  en  ökad  medvetenhet  kring  lastning  bidra  till 
förbättrad OTIF, men att de reella OTIF‐ökningarna spekuleras bli marginella. De stora 
vinsterna  med  slottider  kan  snarare  ses  finnas  i  att  få  en  bättre  logistiksituation  vid 
anläggningen i Frövi.  

8.4 Lärdomar från tidigare studier  
Inom sjukvården har slottidssystem bidragit till ökad produktivitet och kundupplevelse 
(Cayirli  et  al.,  2012)  och  ett  liknande  utfall  borde  kunna  vara  att  förvänta  även  för 
BillerudKorsnäs.  Med  tanke  på  den  planerade  produktionsökningen  är  detta 
eftersträvansvärt för BillerudKorsnäs. Resultatet i denna studie pekar just på en bättre 
matchning mellan kapacitet  och  efterfrågan  som Cayirli  et  al.  (2012) poängterat  inom 
sjukvården.  Efterfrågan  kan  i  den  här  undersökningen  översättas  till  speditörernas 
ankomstmönster  och  beteende,  deras  efterfrågan  att  få  lasta.  En  annan  effekt  som ett 
utjämnande medför är bättre arbetssituation för utlastningspersonalen. De får en bättre 
planeringssituation  och  en  större  tydligare  förväntan  av  vad  arbetsdagen  kommer 
innebära.  
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Teoretiskt  sett  kan  utnyttjandegraderna  bli  lika  stora  inom  varje  slottid  och  jämnt 
fördelat över dagen. Tai & Williams (2012) studie visar dock på användares bristande 
förmåga  att  komma  i  tid  och  att  det  är  riskabelt  att  utgå  från  sådana  scenarion. Med 
denna insikt togs den differentierade fördelningen av bilar och vikt i slottiderna fram för 
att i viss mån tillåta det beteendemönster som kan skönjas i nuläget. Som ses i Tabell 18 
påverkar  detta  dock  avvikelsemåttet  negativt.  Med  slottider  om  fyra  timmar  ges 
speditörerna större intervall att pricka rätt på och det är rimligt att anta att de kan följa 
sådana slottider bättre än slottider om två timmar.  
 
De  akut‐tider  som getts  som  lösningsförslag på de order  som måste  lämna Frövi med 
kort  varsel  kan  relateras  till  det  som  Jouini  (2012)  beskriver  inom  sjukvården.  För 
BillerudKorsnäs uppstår inga livshotande konsekvenser om dessa expressorder inte ges 
möjlighet att snabbt  få bli  lastade. Det som kan hända är dock att  leverans på rätt dag 
försvåras vilket medför försämrad OTIF och missnöjd kund. I vissa fall kommer det vara 
nödvändigt att tillämpa den Last Come First Served‐princip som Jouini (2012) nämner. 
Dessa fall kan bli tydligare och lättare att hantera tack vare en ökad medvetenhet kring 
insläpp för lastning och bättre tidshållning som slottider medför.   
 
Avslutningsvis är det värt att nämna att få slottider att efterlevas och bygga upp system 
och  processer  som  fungerar  är  en  relativt  komplex  utmaning.  Erfarenheterna  från 
besöket  hos  referensföretaget  har  genom  studien  använts  som  föregångsexempel, 
samtidigt som Madas & Zografos (2010) insikter om att ett slottidssystem inte är direkt 
kopierbart från en verksamhet till en annan funnits i åtanke. Alla verksamheter har sina 
egna  förutsättningar där vissa parametrar är påverkbara och andra är det  inte.  I  fallet 
med  slottidssystem  blir  BillerudKorsnäs  starkt  beroende  av  hur  externa  parter 
presterar vilket delvis kan försvåra möjligheterna.    
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9 Diskussion 
Ingen studie kan egentligen utge sig för att vara helt uttömmande i samtliga avseenden. I 
det här kapitlet förs en diskussion kring aspekter och scenarion som är värda att belysa. 
Avslutningsvis  ges  också  förslag  på  framtida  studier/arbeten  samt  vilka  samhälleliga 
och  etiska  aspekter  som  kan  komma  att  påverkas  av  ett  slottidssystem  hos 
BillerudKorsnäs i Frövi. 

9.1 Skapa incitament 
Flera  respondenter  spekulerade  i  huruvida  det  är  möjligt  att  skapa  incitament  för 
speditörerna att komma i tid. Skämtsamt lades förslaget att ge alla förare som kommit 
inom sin slottid en Trisslott. Det är inte ett realistiskt eller seriöst scenario, men ändå på 
det  ekonomiska  spår  som  respondenterna  senare  kom  in  på.  Att  på  något  sätt  införa 
rabatter  för de som kommer  i  tid kräver  lite  försiktighet, eftersom det borde  innebära 
att  BillerudKorsnäs  går  in  och  säger  att  de  vill  betala  mer  än  vad  som  krävs  för  de 
leveranser  som  lastas  inom  sin  slottid.  Det  bästa  vore  kanske  att  ta  fram  avtal  med 
speditörerna som säger att om de kommer och  lastar  inom sin slottid  får de betalt  för 
eventuellt extra utlägg, inklusive tidigare nämnd väntetidsersättning. Om de missar sin 
slottid får de endast betalt för en satt grundsumma. För den speditör som bidragit i den 
här undersökningen var dock väntetidsersättning inget som förekom ofta.  
 
Vid diskussion kring incitament att få speditörerna att komma i tid kommer, som nämns 
i kapitel 6.4, frågan kring hur speditörerna kan ”straffas” när de inte gör det upp. I denna 
diskussion är det väldigt viktigt att ta ett steg tillbaka och se ett helhetsperspektiv. Att 
börja straffa speditörer som inte kommer i tid är vanskligt eftersom det i slutändan kan 
straffa kunden. Det är alltså viktigt att inte glömma varför förbättringsåtgärder görs och 
att  kundnöjdheten  hela  tiden  måste  vara  av  högsta  prioritet.  Utan  kund  finns  inget 
incitament  att  ens bedriva  verksamheten överhuvudtaget. Det  borde  även  ligga  i  allas 
intresse  att  hålla  en  god  relation  med  speditörer  och  de  förare  som  är  på  plats  vid 
lastning. Detta poängterade referensföretaget och underströk till och med att vikten av 
att ha en god relation gör att förare som är på plats när tillfälle att lastas ges också tillåts 
att bli lastade, även om det inte strikt är deras slottid. Att bygga upp en osund relation 
kan leda till att speditörerna, vid vad de anser vara ohållbara förhållanden, lämnar Frövi 
innan lastning skett vilket skulle straffa BillerudKorsnäs och dess kunder.  
 
Hur  BillerudKorsnäs  kan  få  speditörerna  att  vid  bokning  kunna  konfirmera  slottider 
som  de  sedan  kan  komma  att  hålla  är  en  viktig  pusselbit  i  att  få  slottidssystem  att 
fungera  i  praktiken.  Rent  krasst  ligger  denna  problematik  hos  speditörerna  och  är 
kanske egentligen ett komplext  ruttplaneringsproblem som de måste hantera. Visst  är 
det så att speditörernas problematik ändå riskerar att vara så stor att den kan komma 
att påverka BillerudKorsnäs, vilket kan vara viktigt att vara medveten om. 

9.2 OTIF‐påverkan 
OTIF‐påverkan har genom hela studien visat sig vara svår att  identifiera. En minst  lika 
viktig del i att se till att order kommer i tid till kund är att säkerställa att de ledtider som 
sätts stämmer överens med hur lång tid det faktiskt tar att köra från Frövi till kunden. 
Detta  påpekade  en  respondent  i  kapitel  6.7.  Om  slottider  ökar  medvetenheten  kring 
tidshållning kanske det även kastar  ljus över hur väl  ledtiden är korrekt och att denna 
kombination kan bidra  till  ökad OTIF.  För  att  få  en ökad OTIF och  få  speditörerna att 
följa slottider kan det även vara nödvändigt att inventera vilken typ av transporter som 



  61 

köps idag. Med de höga ambitioner som finns idag gällande OTIF samt kommande krav 
på speditörer att komma inom en slottid kan det vara nödvändigt att se om speditörerna 
motsvarar  de  förväntningar  som  ställs  på  dem.  Vid  samtal  med  speditören  i  den  här 
studien så var en del av slutsatsen att det är möjligt att uppnå hög leveranskvalitet, men 
att  det  kostar.  I  analysen  presenterades  även  vikten  av  god  kommunikation  mellan 
leveransplanerare och speditörer. Ett steg i rätt riktning kan då vara att reducera antalet 
speditörer och med de som blir kvar bygga upp närmare samarbeten med.  

9.3 Osäkerhet av verkligt utfall 
Analysen som har gjorts i den här studien har utgått från hur ordermixen såg ut 2014. 
Kundernas köpbeteende och marknadens utveckling är dynamiska processer som hela 
tiden  är  föränderliga.  Det  innebär  att  framtiden  för  med  sig  viss  osäkerhet  för  hur 
utfallet faktiskt kan bli. För att inte få samma mönster som ses idag kan det vara viktigt 
att  fråga  sig  varför  ankomstmönstret  ser  ut  som det  gör  idag.  Förmodligen  ser  det  ut 
som det gör eftersom det passar bäst i speditörernas nuvarande planering. Detta faktum 
ger fog för att tro att speditörernas vanor kan bli svåra att ändra över en natt. Det kan 
nog vara så som flera av respondenterna varit inne på att slottiderna bör hållas strikta 
för  att  nå  den  utjämnande  effekt  som  efterfrågas.  Om  överbokningar  börjar  ske  inom 
vissa slottider finns risken att det mönster vi ser idag snart finns igen. Att överboka kan 
också försvåra problemlösning av akuta order och minska flexibiliteten i systemet.  
 
En  alternativ  lösning  på  just  nämnd  problematik  kan  vara  att  ytterligare  undersöka 
möjligheten med differentierat antal bilar eller vikt i slottiderna. Som resultatet visar är 
dock skillnaden  i kvadratavvikelser ändå nämnvärd mellan slottider med samma antal 
eller  vikt  och  slottider  med  differentierat  antal  eller  vikt.  Det  pekar  då  på  att  viss 
tendens  åt  det mönster  som  ses  idag  till  viss  del  kan  underminera  slottidssystemet.  I 
praktiken kommer differentierade slottider förmodligen bli det verkliga utfallet många 
gånger eftersom det kommer finnas dagar med mer eller mindre utlastning än det som 
har presenterats här.  
 
Det  som  ändå  är  möjligt  är  att  BillerudKorsnäs  leveransplanerare  hela  tiden  styr 
speditörerna mot  de  slottider  som krävs  för  att  balansera  dagarnas  utlastning. Det  är 
också viktigt att komma ihåg att de utformningar som presenterats här egentligen bara 
är en del av alla de utformningar och policys som är möjliga.   Det är dock den del som 
den här studien resulterat i och anses av inblandade aktörer vara rimlig. I ett framtida 
scenario kanske alla lastningar bokas in på en exakt tid istället för ett tidsintervall. Det 
ser inte ut att vara en rimlig lösning idag. Som en morot till att redan nu implementera 
ett slottidssystem kan det vara värt att följa med i utvecklingen inom fordonsindustrin. 
Idag pågår där innovativt arbete med att ta fram autonoma bilar och möjligheterna med 
dessa  är  många.  De  skulle  kunna  möjliggöra  ett  nästintill  perfekt  jämnt  flöde  vilket 
skulle öka bilarnas förmåga att komma på inbokad slottid. Därför kan det vara värt att 
redan  idag designa och  implementera ett  slottidssystem så att den dag  tekniken kring 
dessa fordon är redo är det bara att börja boka in dem i BillerudKorsnäs slottidssystem.  

9.4 Fortsatta studier 
Det finns flera intressanta områden att göra fortsatta studier eller arbeten på. I ett tidigt 
skede  i  det  här  examensarbetet  kommenterades  pallarnas  placering  i magasinet  vara 
begränsande.  Snabbt  konstaterades  att  det  inte  skulle  komma  att  innefattas  i  det  här 
examensarbetet  utan  att  det  snarare  kan  utgöra  ett  helt  fristående  arbete.  För  att 
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förbättra  OTIF  har  även  mer  precisa  och  överensstämmande  ledtider  kommenterats, 
något som också är intressant att driva vidare.  

9.5 Samhälleliga och etiska aspekter 
Företag  och  näringsliv  är  en  del  av  samhället  och  måste  således  fungera  och  kunna 
samexistera  med  andra  företag  såväl  som  samhälleliga  funktioner.  Med  en  förståelse 
kring  det  här  förhållandet  diskuteras  här  hur  andra  samhälleliga  intressenter  kan 
komma att påverkas av studiens resultat. Det  finns även en del etiska aspekter som är 
viktiga att kommentera.  
 
En del av  syftet med examensarbetet är att  jämna ut belastningen på utlastningen. En 
viktig  aspekt  i  det  är  att  se  till  att  de  som  arbetar  på  utlastningen  får  bättre 
arbetsförhållanden.  Som  en  stor  del  av  resultatet  i  tidigare  kapitel  pekar  på  får 
slottiderna en utjämnande effekt av arbetsbelastningen. I och med att toppbelastningen 
legat runt lunchtid skulle slottiderna kunna innebära att utlastningspersonalen kan äta 
lunch  på  normala  lunchtider  tack  vare  att  de  bilar  som  tidigare  kommit  då  styrs mot 
tider under resten av dagen. De kommer också att få möjlighet att redan vid instämpling 
veta  vad  deras  arbetsdag  kommer  innehålla  och  en  chans  att  planera  den.  Utifrån  de 
diskussioner som förts med utlastningspersonal är detta något som värderas högt.  
 
I den här utredningen är det även  lämpligt att diskutera ett eventuellt  slottidssystems 
påverkan på speditörer. Eftersom BillerudKorsnäs inte har några egna transporter utan 
helt och hållet anlitar speditörer så kommer speditörerna i allra högsta grad påverkas av 
ett slottidssystem. Det kan innebära förändrad arbetssituation både för de som planerar 
och bokar in transporterna på speditörernas kontor, men också förändringar för de som 
kör  bilarna.  Om  fler  och  fler  företag  skulle  börja  med  slottider  blir  det  svårare  och 
svårare för speditörerna att se till att pricka in flera tidsintervall eller exakta tider på en 
lastningsrunda. Detta skulle i sin tur kunna leda till att speditörerna inte kan optimera 
sina rutter i samma utsträckning som tidigare. Istället för att ha en bil som lastar på flera 
ställen  i  en  slinga  skulle  slottider  på  flera  av  dessa  ställen  kunna  försvåra 
ruttplaneringen.  Ett  sådant  scenario  skulle  till  exempel  kunna  leda  till  att  ytterligare 
lastbilar  används  vilket  innebär  ökat  antal  bilar  på  vägarna,  men  också  att 
fyllnadsgraden  i  de  bilar  som  är  på  vägarna  blir  lägre.  Speditörerna  verkar  inom  en 
sektor  som  varje  år  står  för  stora  utsläpp,  och  slottider  skulle  kunna  bidra  till  en 
utveckling  som  går  åt  fel  håll.  Ur  den  här  synpunkten  skulle  alltså  ett  slottidssystem 
kunna ha en negativ påverkan på miljön.  
 
I  den  här  studien  har  pallutlastningen  på  bil  studerats  relativt  isolerat  för  att  se  hur 
slottider  kan påverka det  dagliga  arbetet. Utgångspunkten har  legat  i  att  förbättra  för 
BillerudKorsnäs  och  ingen  hänsyn  har  egentligen  tagits  till  speditörernas  arbete  eller 
överlevnad.  Ur  BillerudKorsnäs  perspektiv  vore  egentligen  det  bästa  att  det  från 
öppning  till  stängning  konstant  stod  en  bil  i  kö  för  lastning.  Då  skulle 
utlastningspersonalen  kunna  lasta  konstant  under  dagen  och  i  deras  egen  takt.  För 
speditörerna  innebär  ett  sådant  scenario  outnyttjade  bilar,  såvida  inte  ankomsterna 
planeras  in  perfekt.  Detta  är  värt  att  kommentera  för  att  visa  på  en  förståelse  kring 
speditörernas problematik.    
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10 Slutsats och rekommendation  
 
Syftet med examensarbetet var att  jämna ut ankomstmönstret av bilar till utlastningen 
vid  BillerudKorsnäs  anläggning  i  Frövi  samt  att  därigenom  möjliggöra  hantering  av 
ökade volymer och att kunderna får sina order i tid. Denna utjämning var tänkt att ske 
tack  vare  ett  slottidssystem  och målet med  arbetet  har  varit  att  utreda  om  det  finns 
incitament för BillerudKorsnäs att implementera ett sådant system. I det här kapitlet ges 
sammanfattade  svar  på  examensarbetets  frågeställningar,  slutsats  och  avslutningsvis 
rekommendationer.  

 
1. Hur ser lastbilarnas ankomstmönster och utnyttjandegraden på utlastningen ut idag? 
 
Ankomstmönstret  för  de  bilar  som  ska  lasta  Cartonboard‐pallar  visar  idag  upp  ett 
ojämnt mönster med betydligt många fler ankommande bilar mitt på dagen än vad det 
är  på  tidig morgon  och  eftermiddag/kväll.  Störst  belastning möter  utlastningen  kring 
lunch  och  minst  belastning  på  eftermiddag  och  kväll.  Det  här  mönstret  ger  ett 
kapacitetsutnyttjande  som  varierar  från  timme  till  timme.  Idealfallet  vore  om 
utnyttjandegraden  konstant  låg  på  den  genomsnittliga  nivån,  som  är  55   %  för  antal 
bilar och 58 % för vikt.  
 
2. Hur kan ett slottidssystem utformas för att uppnå jämnare utnyttjandegrad? 
 
Det  finns  flera  tänkbara  utformningar  av  ett  slottidssystem  som  ger  jämnare 
utnyttjandegrad. Resultaten visar även att vissa utformningar är bättre än andra, men 
att samtliga avviker mindre från idealfallet än det ankomstmönster som råder idag. Det 
system  som ger den minsta  summan av  kvadratavvikelser  är  slottider  om  två  timmar 
med  samma  antal  bilar/vikt  i  alla  slottider.  Dock  är  det  systemet  endast  marginellt 
bättre än slottider om  fyra  timmar,  samtidigt  som tvåtimmars slottider  innebär ökade 
transportkostnader. Det gör att slottider om fyra timmar är att föredra. 
 
3.  I  vilken  utsträckning  kan  utlastningens  resurser  fördelas  jämnare  tack  vare  ett 
slottidssystem? 
 
Att ha slottider öppnar upp för en ny planeringssituation för personalen på utlastningen. 
De  kommer  både  kunna  planera  för  lastning  av  order  och  kunna  se  när  lite  mindre 
lastning är  inbokad. Tack vare den ökade medvetenhet som uppstår kan de  i perioder 
med  lägre  belastning  planera  för  järnvägslastning  och  andra  arbetssysslor.  Idag 
försvåras sådan planering av att till exempel mer än halva dagen har gått men bara en 
bråkdel av de bilar/den vikt som ska lastas har blivit lastat. Fås även en bättre struktur i 
magasinet  kan  vinsterna med  att  förbereda  de  inbokade  lastningarna  bli  ännu  större. 
Tack vare allt detta kan utlastningspersonalen komma att uppleva en ökad kontinuitet i 
sitt arbete och bättre arbetsförhållanden.  
 
4. Hur skulle ett slottidssystem påverka OTIF?  
 
Det  har  visat  sig  svårt  att  identifiera  och  härleda  hur  OTIF  kan  tänkas  påverka  ett 
slottidssystem. Respondenterna,  både BillerudKorsnäs  interna och  speditören,  tror  att 
påverkan  endast  blir  marginell.  En  analys  av  vad  som  tidigare  orsakat  avvikande 
orderrader  visar  att  speditörerna  står  för  den  största  delen  av  avvikelserna. 
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Speditörerna  spelar  en  stor  roll  i  ett  slottidssystem  och  om  de  skulle  få  säkrare 
avgångstider  från Frövi och en ökad medvetenhet kring vikten av  leverans  i  tid  skulle 
det kunna tala för att slottider kan påverka OTIF.  
 
5.  Hur står sig olika utformningar av slottidssystem kostnadsmässigt gentemot varandra? 
 
Det slottidssystem som genom studien kommenterats vara högst aktuell är slottider om 
fyra timmar. En av anledningarna till att denna utformning är mer attraktiv än slottider 
om  två  timmar  är  att  kostnadsökningen  beräknas  bli  större  i  och  med  tvåtimmars 
intervall. Slottider om fyra timmar beräknas endast ge sporadiska tilläggskostnader. Ur 
den  synpunkten  står  sig  ett  slottidssystem om  fyra  timmar bra gentemot  slottider om 
två  timmar.  Eftersom  fyra  timmars  slottider  inte  innebär  någon  definitiv 
kostnadsökning  anses  den  utformningen  vara  ett  bra  alternativ  även  jämfört  med 
nuläget.  
 
Den  slutsats  som  kan  dras  av  genomförd  studie  är  att  slottider  ger  en  jämnare 
belastning  på  utlastningen  och  att  det  finns  incitament  för  BillerudKorsnäs  att 
implementera  ett.  Tack  vare  tidsintervallen  ges  möjlighet  för  BillerudKorsnäs 
leveransplanerare att balansera belastningen. Samtliga slottidssystem som presenterats 
ger  ett  jämnare  flöde  än  i  nuläget.  I  ett  framtida  scenario  med  ökad  produktion  blir 
utlastningen överbelastad om det nuvarande ankomstmönstret inte bryts. Tack vare ett 
slottidssystem  kan  ankomstmönstret  förbättras  så  pass mycket  att  företaget  kommer 
kunna hantera utlastning  av minst  25 %  större  volymer. Genom att maximera  antalet 
bilar och vikten i varje slottid var för sig så visade det sig att även volymökningar mellan 
36‐43,7 %  kan  bli  hanterbara  med  hjälp  av  slottider.  Förutom  vinsterna  i  förbättrad 
hantering  så pekar mycket på  att  utlastningspersonalens  arbetssituation har potential 
att bli bättre. Gällande eventuella förhoppningar om att ett slottidssystem skulle kunna 
förbättra OTIF är slutsatsen att några sådana vinster är svåra att se.  
 
Den rekommendation som finns att ge utifrån resultat, analys och slutsats är att satsa på 
slottider  om  fyra  timmar  och  utgå  från  att  försöka  planera  och  boka  in  lika  mycket 
lastning i alla slottider och bokningarna bör ske med avseende på vikt. Anledningen till 
att rekommendationen blir fyra timmar och inte två, som visat sig vara det system som 
ger  den  minsta  kvadratavvikelsen,  är  just  att  skillnaden  är  så  pass  marginell  och  att 
slottider  om  två  timmar  genererar  en  kostnadsökning.  Respondenterna  från 
BillerudKorsnäs talade  för slottider om fyra timmar och speditören  likaså. Det kan ses 
som  ett mer  naturligt  steg  att  gå  från  inga  slottider  till  slottider  om  fyra  timmar  och 
kanske i ett senare skede vidareutveckla systemet till slottider om två timmar.  
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BILAGA 1 – Intervjuguide 
 

 Frågor till respondenter på BillerudKorsnäs 
Intervjuerna hölls på BillerudKorsnäs i Frövi under perioden 7‐16 april 2015. 
 

1. Hur hanterar ni överbelastning på utlastningen idag?  

2. Hur upplever utlastningspersonalen arbetssituationen idag? 

3. Finns det några följdproblem som uppstår i att ankomstmönstret ser ut som det 

gör? 

4. Hur upplever ni att ett slottidssystem skulle kunna påverka arbetet på 

utlastningen? 

5. Vad kostar den outnyttjade kapacitet som uppstår när det inte finns bilar att 

lasta?  

6. Hur stora slottider tror ni spontant är rimligt att införa?  

7. I hur stor grad är framkörning av pall och andra förberedelser/planering möjliga 

att göra? Finns det plats för sådana aktiviteter? Det vill säga, är det till någon 

hjälp för utlastningen att veta vilka bilar som kommer och när?  

8. För att ett slottidssystem ska fungera måste ett par regler upprättas. Ett exempel 

är vad som händer om man arbetat undan alla bilar som var inbokade under en 

slot innan slottiden är slut. Ska man börja lasta bilar som är på plats för tidigt till 

nästa slot då? 

9. Vad ska hända om en bil missar sin slot? 

10. Vad kan BillerudKorsnäs ha som incitament för bilarna att komma i tid till sin 

slot? (straffavgifter, olika prissättning på olika slottider, etc.) 

11. Hur ska man hantera expressorder? Kan ett slottidssystem försvåra den typen av 

problemlösning? 

12. Ser ni att ett slottidssystem skulle kunna innebära några arbetsmiljöförbättringar 

för personalen? 

13. Hur stora volymökningar möter pallutlastningen? 

14. Kräver dessa volymökningar att magasin och utlastning expanderas? Finns det 

några ombyggnadsplaner? 

15. Om inte, är tanken att produkter ska gå ut i högre takt? 

16. Tror du att ett slottidssystem kan vara en lösning på det problem man ser på 

utlastningen idag? Skulle man kunna fortsätta som idag med volymökningarna?  

17. Hur ser man på framtidens speditörsflotta? 

18. Vilka krav anser du att man kan ställa på speditörerna? 

19. Tror du att ett slottidssystem kan få några OTIF‐förbättringar? 
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20. Vad tror du det är som driver de stora kostnaderna med att implementera ett 

sådant här system? 

21. Hur skulle slottiderna bokas in på bästa sätt tror du? Ska speditörerna själva 

boka in, ska leveransplanerare och speditör boka in i samråd eller ska 

leveransplaneraren boka in helt själv? I hur stor grad tror du det påverkar att 

speditörerna kommer inom slottiden?  

22. Krävs det någon IT‐lösning? 

23. Vad kan BillerudKorsnäs garantera speditörer som kommer i tid? 

24. Slutligen, vad tycker du talar mest för och emot att man implementerar ett 

slottidssystem här i Frövi? 

Frågor till respondent hos speditör 
Intervjun hölls under besök hos speditören 14 april 2015. 
 

1. Hur skulle ett slottidssystem i Frövi påverka er övergripande planering? Innebär 

det några direkta försvårande omständigheter? 

2. Är det vanligt förekommande med slottider bland era kunder? Kan ni se någon 

trend? 

3. Hur tror du att ett slottidssystem skulle påverka dialogen mellan er och 

BillerudKorsnäs leveransplanerare? 

4. Hur skulle ni på referensföretaget helst se att slottiden bokades in? Vill ni göra 

det själva, i samråd med BillerudKorsnäs eller lämna det helt i händerna på 

BillerudKorsnäs? Tror du att det skulle krävas någon IT‐lösning? 

5. Skulle ni kunna följa ett slottidssystem i Frövi? Hur stora slottider är rimligt att 

införa för att ni ska komma inom slottiden? Finns det någon gräns på hur snäva 

tiderna får bli? 

6. Skulle slottider för avgång i Frövi kunna öka sannolikheten att komma i tid till 

kund? Finns det alltså något i att ökad medvetenhet när lastning sker som gör så 

att leveransprecisionen hos kund ökar? 

7. I och med ett slottidssystem skulle onekligen BillerudKorsnäs ställa något högre 

krav på sina speditörer än idag. Skulle ni i gengäld ställa några krav på 

BillerudKorsnäs om ett sådant system skulle bli aktuellt? 

8. Finns det slottider som kommer vara mer eller mindre attraktiva? 

9. Tror du att det finns något sätt som BillerudKorsnäs skulle kunna göra vissa tider 

mer attraktiva? 

10. Hur skulle ett slottidssystem komma att påverka avtal mellan er och 

BillerudKorsnäs? 

11. Skulle avtalskostnaderna variera beroende på storleken på slottiderna? 

12. Vad ser du att BillerudKorsnäs måste vara beredda på att ”lova” och garantera 

speditörer om de implementerar ett slottidssystem? 
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Frågor till respondent på referensföretag 
Intervjun hölls under besök hos referensföretaget 20 april 2015.  
 

1. Hur många olika speditörer anlitar ni? 

2. Hur sker bokningen av material och dialogen med speditör? 

3. Hur bokas slottiderna in? IT‐stöd? Av vem? 

4. Hur ser er process kring bilbokning ut? Hur många arbetar med det? 

5. Har det funkat sedan dag 1?  

6. Hur stora slottider har ni? 

7. Vad är det som styr hur mycket ni bokar in på en slot? Antal bilar eller vikt eller 

något annat? 

8. Reviderar ni någonsin utformning, antal tillåtna bilar etc.?  

9. Vad har ni för kapacitet? Överbokar ni? 

10. Hur hanterar ni expressorder? Ser ni att det försvårar någon problemlösning? 

Hur flexibelt blir systemet? 

11. Hur får ni speditörerna att komma i tid? Vad finns det för incitament? Vad händer 

om de inte kommer i tid? 

12. Ponera att en bil är här för tidigt för sin slot, och så har ni jobbat undan alla bilar i 

slottiden innan – låter ni då den för tidiga bilen lossas före sin slot då? 

13. Har ni några policys som är nödvändiga för att detta ska fungera? 

14. Har ni avtalat in slottider med speditörerna i era avtal med varandra? 

15. Innebär det dyrare transporter? 

16. Hur ser ordermixen ut? Är det ofta fulla bilar som kommer eller finns det sådant 

som går som stycke‐ och partisändningar så att det samlastas med annat? 

17. Hur viktig är leverans on time för er? 

18. Finns det något annat inflöde/utflöde än bilflödet?  

19. Vem håller koll på vems tur det är? 

 


