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ABSTRACT  

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate how an efficient freight flow and a surface 

utilization of a warehouse layout can be achieved in non-manufacturing third party logistics 

companies. In addition to that the aim is to provide an analysis of how logistics costs are affected 

by existing wastes. Based on this three research questions have been formulated:  

 

1. What factors are decisive for how efficient a freight flow can be in a non-

manufacturing business? 

 

2. How can the layout of a terminal be streamlined based on prioritizations of freight? 

  

3. What logistics costs arise in a non-manufacturing business and how can these be 

linked to specific processes and activities? 

 

Methodology: In order to answer the study´s research questions and fulfill the purpose a case 

study and a literature review were used as the method. Identification of waste, layout 

prioritization and logistics costs are the investigated areas in the literature review. The case study 

was conducted at a company where interviews, observations and data collection have taken place 

in order to answer the research questions and provide a clear picture of the problem area. The 

collected data is subsequently analyzed against the processed theory in the selected areas.  

   

Findings: By applying the processed theory several wastes have been identified which underpin 

potential improvements. Among others the layout prioritization and the retrieval process of the 

case company have been identified as wastes and focused on in this study. The layout 

prioritizations have resulted in two restructured layout proposals in which the case company´s 

delivery destinations were relocated based on factors such as physical proximity and zone 

division. Through the proposal the efficiency of the internal freight flow of the case company 

can be increased and thereby cost and complexity be reduced. The retrieval process has been 

analyzed with the aim to identify all the affected activities and processes. By doing this each 

activity can be linked to the arising logistics cost. The result of this part of the study is an 

established calculation of the cost generated by the retrieval process.   

 

Recommendations: For further studies in the selected area, an extended analysis of the entire 

freight flow from vendor to end customer is recommended to provide a deeper understanding of 

the entire work process. Also further studies in the logistics costs area in a non-manufacturing 

business is recommended.   
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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Studiens syfte är att studera hur ett effektivt godsflöde och ett ökat ytutnyttjande av 

lagerlayouten i en icke-producerande tredjepartslogistiks verksamhet kan uppnås. Dessutom är 

målet att ge en analys av hur logistikkostnader påverkas av slöseri. Baserad på detta har tre 

forskningsfrågor formulerats: 

  

1. Vilka faktorer är avgörande för hur effektivt ett godsflöde i en icke-tillverkande 

verksamhet kan vara? 

 

2. Hur kan layouten i en terminal effektiviseras baserat på prioritering av gods? 

 

3. Vilka logistikkostnader uppstår i en icke-tillverkande verksamhet och hur kan dessa 

kopplas till specifika processer och aktiviteter? 

 

Metod och genomförande: För att kunna besvara studiens forskningsfrågor och uppfylla 

studiens syfte användes en fallstudie och en litteraturstudie som metod. Till litteraturstudien har 

teori inom områdena identifiering av slöseri, layoutprioriteringar och logistikkostnader studerats. 

En fallstudie hos ett fallföretag genomfördes där intervjuer, observationer och insamling av data 

har skett för att kunna besvara studiens forskningsfrågor och ge en tydlig bild av 

problemområdet. Den insamlade datan analyseras senare mot vad den befintliga teorin säger 

inom området.  

 

Studiens resultat: Genom tillämpning av den behandlade teorin har slöseri kunnat identifieras 

vilket ligger till grund för potentiella förbättringar. Bland annat har layoutprioriteringen och 

återtagsprocessen hos fallföretaget identifierats som slöseri och fokuserats på i studien. 

Layoutprioritering har resulterat i ett framtagande av förbättringsförslag där fallföretagets 

leveransdestinationer omsorterats baserad på faktorer som fysisk närhet och zonindelning. 

Genom förslagen kan effektiviteten av det interna godsflödet på fallföretags terminal ökas och 

därmed kostnader och komplexitet minskas. Återtagsprocessen har analyserats med mål att 

identifiera alla aktiviteter och processer som inverkar. Detta med mål att kunna analysera varje 

aktivitet och sedan kunna göra en koppling till kostnaderna som uppstår. Genom detta har en 

beräkning av logistikkostnaderna för återtagsprocessen etablerats i studien. 

 

Rekommendationer: För vidare studier inom det valda området rekommenderas en utvidgad 

analys av hela godsflödet från försäljare till slutkunden för att ge en ännu djupare förståelse av 

arbetsprocesserna. Även en fördjupning av de logistikkostnader bundna till en icke- tillverkande 

verksamhet rekommenderas som ett område att studera vidare.  

 

Nyckelord: Third party logistics, warehouse, layout, prioritization, logistic costs, lean, waste. 
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1 RAPPORTENS DISPOSITION 

Denna inledande del består av en presentation av rapportens disposition. Dispositionen 

beskriver studiens kapitel genom en kort beskrivning som sammanfattats i tabellform. 

 
Tabell 1- Rapportens disposition 

Kapitel Innehåll 

Kapitel 2- Inledning Beskriver bakgrund och problemformulering 

som ligger till grund för studiens 

problemområde. Vidare presenteras även 

syfte och forskningsfrågor samt 

avgränsningar som gjorts.  

 

Kapitel 3- Ansats och metod Redogör för studiens ansats, metod och hur 

dessa har använts för att genomföra studien.  

 

Kapitel 4- Teoretisk referensram Presenterar studiens teoretiska referensram 

som består av områden som transport, 

tredjepartslogistik, lagerhantering, 

lagerlayout, prioritering, optimering av 

godstransporter och logistikkostnader.  

Kapitel 5- Företagspresentation Fallföretaget presenteras grundläggande, 

dessutom beskrivs dess mål och vision.  

Kapitel 6- Nulägesanalys Nulägesanalysen presenterar fallföretagets 

arbetsprocesser, terminallayout, gods- och 

paketflöden, beslut som tas under processen 

och en skildring av hur processen med 

ankommande och avgående gods är utformad.  

Kapitel 7- Resultat Redovisar resultatet från studien, denna består 

av tre delar identifiering av slöseri, 

terminallayout med fokus på prioriteringar 

och en kostnadsanalys av återtagen.  

Kapitel 8- Analys Analys som baseras på resultatet från 

fallstudien med koppling till teorin. Analysen 

är indelad i tre delar som är baserade på 

studiens tre forskningsfrågor. 

Kapitel 9- Diskussion, slutsats och 

rekommendationer 

Diskussion om syftet med studie uppnåtts, 

slutsats av analysen samt rekommendationer 

för vidare studier.  

Kapitel 10- Källförteckning Studiens källförteckning 
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2 INLEDNING 

I följande avsnitt presenteras bakgrund och problemformulering som ligger till grund för 

studiens problemområde som också är anledningen till att detta område är av intresse att 

studera. Avsnittet fortskrider sedan med en beskrivning av studiens syfte och forskningsfrågor 

samt avgränsningar som gjort.  

  

2.1 Bakgrund 

Målet med logistik är att uppnå hög effektivitet och därmed kunna åstadkomma en positiv 

resultatpåverkan i ett företag. Genom att definiera tydliga mål och noggrant följa upp dessa kan 

konkurrensförmågan stödjas och fördelar på marknaden uppnås (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Tredjepartslogistik (3PL) har fått en ökad betydelse i dagens försörjningskedjor. Detta resulterar 

i att 3PL-företag har fått en större och starkare roll, bland annat på grund av att transporter 

kontinuerligt ökar på den globaliserade marknaden. Med detta i åtanke försöker företag att 

outsourca delar av sin försörjningskedja för att minska försörjningskedjans komplexitet. 

Exempel på detta är transport och lager som är vanliga delar av processen att outsourca (Haldar 

et al., 2017). Enligt Oskarsson et al. (2013) kan gods hanteras på många olika sätt i avseende till 

transport och lagring. Att arbeta effektivt med transport och lagring har en direkt påverkan på 

kostnader och leveransservice. Ineffektiv hantering av gods på en terminal kan leda till långa 

ledtider vilket kan resultera i minskad leveranspålitlighet. Leveranssäkerheten kan påverkas av 

felplock och hanteringsskador och leder till returer från kund. Placering och prioritering av gods 

har en direkt påverkan på kostnaderna. Genom en effektiv planering och förbättring av 

arbetsprocesserna kan stora kostnadsreduceringar uppnås (ibid). För att kunna effektivisera en 

process eller aktivitet är det viktigt att identifiera existerande slöseri och icke-värdeskapande 

aktiviteter (Sörqvist, 2013). 

 

Lean används idag av företag för att kunna effektivisera sin verksamhets processer genom 

resurssnåla, flexibla och snabba processer. Fokus läggs på att förbättra kvalitén i processerna och 

inte de kortsiktiga ekonomiska resultaten. Genom lean kan en förbättring av kostnadseffektivitet 

och lönsamhet i en verksamhet uppnås, där ständiga förbättringar även har en avgörande roll. 

Förbättringsarbete är av stor vikt för företag där de icke värdeskapande delarna i verksamhet 

behöver elimineras för att kunna maximera de värdeskapande delarna i processen. De moment i 

processen som inte är nödvändiga identifieras som slöseri (Sörqvist, 2013).   

 

Att arbeta med logistik är ett omfattande jobb och det uppstår många kostnader vid analys av ett 

godsflöde. Bland annat kan kostnaderna kopplas till en mängd olika delar av godsflödet som 

bland annat transport- och hanteringskostnader, lagringskostnader, brist- och 

förseningskostnader, administrativa kostnader och kapacitetkostnader (Mattsson, 2012; Jonsson 

& Mattsson, 2011). Jena & Nitin (2016) beskriver att det är viktigt att ta hänsyn till alla aspekter 

som potentiellt kan påverka verksamheten både kontrollerbara som icke-kontrollerbara faktorer. 

Enligt Oskarsson et al. (2013) är målet med logistik att uppnå högsta möjliga leveransservice till 

lägsta möjliga pris.   
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2.2 Problemformulering 

Prockl et al. (2012) beskriver att 3PL-företag som erbjuder transport-och lagringstjänster ofta är 

väldigt prisberoende. Kunderna väljer ofta aktören som kan erbjuda bäst pris och högst 

leveranssäkerhet. Detta resulterar i att ineffektiva godsflöden och arbetsprocesser leder till 

konkurrensnackdelar (ibid). I en mycket konkurrenskraftig bransch krävs det därför att 

kostnadsreduceringar, marknadssegmentering och differentieringar görs för att kunna växa som 

företag (Selviaridis & Spring, 2007). För att inte få ett ineffektivt godsflöde och därmed tappa 

konkurrenskraftighet är det viktigt att ta hänsyn till aspekter som ytutnyttjande och 

godsprioriteringar. En 3PL-terminals lagerlayout kan i dessa fall vara en viktig faktor som måste 

tas hänsyn till och utformas på ett sätt som passar företagets förutsättningar (Bartholdi & 

Hackman, 2011). En av de största anledningarna till ineffektiva godsflöden är slöseri. Slöseri 

definieras som icke-värdeskapande aktiviteter och arbetsmoment (Sörqvist, 2013). Enligt 

Jonsson & Mattsson (2011) är kostnader i ett logistikföretag väldigt komplexa och slöseri kan 

därmed påverka många olika kostnadsställen och ha en väldigt stor påverkan på lönsamhet och 

konkurrenskraftighet. 

 

Med detta som bakgrund har detta examensarbete inriktats på fallföretaget DB Schenker i 

Västerås. Fallföretag upplever att en effektivisering av godsflödet genom bland annat 

layoutoptimering skulle kunna underlätta arbetet i en terminal som har problem med volymen på 

grund av storlekbegränsningen. En stor faktor i detta är att kunna minimera onödig hantering och 

förflyttning av gods vilket leder till ökad komplexitet i arbetsprocessen och högre kostnader. 

Denna studie inriktas därför på att göra en analys av hur fallföretaget förhåller sig till de ovan 

nämnda aspekterna och kolla vilka kostnader som uppstår vid slöseri.  

  

2.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att studera hur ett effektivt godsflöde och ett ökat 

ytutnyttjande av lagerlayouten i en icke-producerande tredjepartslogistiks verksamhet kan 

uppnås. Dessutom är målet att ge en analys av hur logistikkostnader påverkas av slöseri. För att 

lättare kunna uppnå syftet med studien har tre frågeställningar formulerats. Genom besvarande 

av dessa skall en teoretisk kunskap etableras som ska kunna resultera i ett effektiviseringsförslag.  

 

Följande forskningsfrågor som besvaras med mål att uppnå syftet har formulerats:   

  

1. Vilka faktorer är avgörande för hur effektivt ett godsflöde i en icke-tillverkande 

verksamhet kan vara? 

 

2. Hur kan layouten i en terminal effektiviseras baserat på prioritering av gods? 

 

3. Vilka logistikkostnader uppstår i en icke-tillverkande verksamhet och hur kan dessa 

kopplas till specifika processer och aktiviteter? 
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2.4 Avgränsningar  

Med en begränsad tidsram på 20 veckor behöver nödvändiga avgränsningar göras i studien. 

Studien kommer att begränsas till att analysera en icke-tillverkande verksamhet. Analysen av 

godsflödet kommer att begränsas till aktiviteter som sker i terminalen, därmed kommer inte 

transportflödet utanför terminalen att analyseras. Under studiens genomförande pågår en 

ombyggnation av fallföretagets paketbana därför kommer studien avgränsas från paketflödet och 

enbart fokusera på godsflödet. Paketflödet kommer endast att beskrivas som en del av 

flödeskartan.  

 

Konceptet lean kommer endast att användas för att identifiera slöseri hos fallföretaget.  Därmed 

kommer endast utvalda delar av lean användas som verktyg. Inga implementationer och 

övergripande jämförelse mellan fallföretaget och konceptet lean kommer att genomföras. I och 

med det kommer studien endast att behandla lean på ett övergripande plan med mål att etablera 

en teoretisk referensram som kommer att stödja processen att identifiera slöseri.  

 

Studiens kostnadsanalys kommer endast att fokusera på identifierat slöseri. Detta medför att 

övriga aktiviteter i arbetsprocessen inte kommer att analyseras. För etablering av grundkunskap 

kommer den teoretiska bakgrunden till kostnadsanalys även att innehålla övergripande 

information över logistikkostnader. 

 

Målet med studien är att den ska resultera i förbättringsförslag på hur icke-tillverkande 

tredjepartslogistik terminaler kan effektivisera godsflöden och dess arbetsprocesser. 

Förbättringsförslagen kommer inte att implementeras i studien.  
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3 ANSATS OCH METOD 

Följande avsnitt presenterar de metoder som tillämpats under studien för att kunna besvara 

studiens syfte och forskningsfrågor. I avsnittet beskrivs forskningssyfte, ansats, strategi, 

datainsamling och trovärdighet. Dessutom presenteras studiens tillvägagångssätt.  

 

3.1 Forskningssyfte 

Det finns tre olika typer av metoder att använda sig av för att nå fram till sitt forskningssyfte 

menar Patel & Davidson (2003) och Saunders et al. (2009), de kan antingen vara explorativa, 

deskriptiva eller explanativa. Beroende på studiens syfte kan det vara nödvändigt att använda sig 

av flera metoder eller att ändra metod under arbetets gång. En explorativ studies syfte är att samla 

in mycket kunskap inom ett specifikt problemområde. Genom denna metod vill en djupare 

förståelse uppnås genom att försöka angripa problemområdet från flera olika håll. Vid 

användandet av explorativa undersökningar samlas information ofta in med flera olika tekniker 

(Patel & Davidson, 2003). En deskriptiv studie är mer beskrivande av de förhållanden som 

existerar just nu eller de förhållanden som har varit. Metoden begränsar sig till att undersöka de 

aspekter som är intressanta inom problemområdet och används ofta som en förberedelse till en 

explorativ studie (Patel & Davidson, 2003; Saunders et al., 2009). En explanativ studie studerar 

ett problem eller en situation för att förklara sambanden mellan olika ingående variabler 

(Saunders et al., 2009).  

 

Forskningssyftet för denna studie var att undersöka hur godsflödet i en icke tillverkande 

verksamhet kan effektiviseras och därmed slöseri minimeras. För att besvara denna problemfråga 

har en kombination av explorativ och deskriptiv studie använts. I studiens inledning användes en 

explorativ riktning för att ge en övergripande beskrivning av problemområdet och inge förståelse 

för att sedan bli mer ingående mot slöseri, layout prioritering och logistikkostnader. För att ge en 

god grund till fallstudien har observationer, intervjuer och litteraturstudie genomförts. Genom 

användandet av dessa metoder har studiens forskningsfrågor kunnat besvaras.  

 

3.2 Forskningsansats 

Deduktiv och induktiv ansats är två av de forskningsansatser som kan användas för att genomföra 

teoretiska och empiriska studier (Saunders et al., 2009). Att arbeta deduktivt innebär att utifrån 

allmänna principer och existerande teorier dra slutsatser om enskilda händelser. Vid en deduktiv 

ansats studeras först litteratur för att sedan gå vidare med den empiriska studien. Objektiviteten 

i studien antas stärkas vid ett deduktivt arbetssätt då utgångspunkten tas från redan framtagen 

teori. Att arbeta induktivt innebär att det från enskilda fall formuleras en teori. 

Forskningsobjektet kan studeras utan att en förankring i tidigare teori utförs, teorin utvecklas 

utifrån empirin och prövas därefter mot litteraturen (Patel & Davidson, 2003). Enligt Saunders 

et al. (2009) behöver de båda ansatserna inte användas enbart separat utan kan med fördel även 

kombineras. 

 

För att svara på studiens syfte har en deduktiv ansats använts. Den deduktiva ansatsen har använts 

för att jämföra den framtagna teorin inom problemområdet och jämföra den med den empiriska 
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studien. Befintlig teori om lagerlayout, lagerhantering, prioritering, logistikkostnader och slöseri 

har studerats för att sedan jämföras med den framtagna empiriska datan från fallföretaget.  

 

3.3 Forskningsstrategi 

Efter att en problemformulering tagits fram behövs en forskningsstrategi för att bestämma hur 

studien ska läggas upp. Beslut måste tas om vilka individer som ska medverka, vilka tekniker 

som ska användas för att samla in information och vilken tidsram som studien ska förhålla sig 

till. Studier betecknas ofta efter de tekniker som har använts till insamlandet av informationen, 

där de tre vanligaste uppläggen är survey-undersökning, fallstudie och experiment menar Patel 

& Davidson (2003).  

 

En survey-undersökning avser att besvara frågor som rör vad, var, när samt hur och gör det ofta 

med hjälp av ett frågeformulär eller en intervju. Med en survey-undersökning kan information 

om ett flertal variabler samlas in likaväl som mycket information om färre variabler (Patel & 

Davidson, 2003).  Undersökningen används med fördel till att samla in kvantitativ data som kan 

analyseras menar Saunders et al. (2009). I en fallstudie utförs en undersökning på en avgränsad 

grupp, vilket kan vara i form av en individ, en grupp individer, ett företag eller en situation. En 

fallstudie ger en djup förståelse och rikligt med information inom det valda forskningsområdet. 

Fallstudier används ofta när processer och förändringar vill studeras. Vid en fallstudie är det 

vanligt att samla in information av olika karaktär för att ge en så tydlig helhetsbild av fallet som 

möjligt där olika typer av datainsamling även brukar kombineras (Patel & Davidson, 2003). Vid 

användandet av forskningsstrategin experiment studeras ett antal utvalda variabler och vad det 

är som kan påverka dessa variabler menar Patel & Davidson (2003). Den enklaste formen av 

experiment studerar sambandet mellan två variabler, ju fler variabler som tas hänsyn till desto 

mer komplex blir experimentet (Saunders et al., 2009).  

 

I denna studie har fallstudie valts som forskningsstrategi. Valet av strategi grundar sig i att 

studien utförs hos ett fallföretag och studiens problemfråga passar upplägget bäst. Fallstudien 

har genomförts hos ett icke tillverkande fallföretag med syfte att effektivisera godsflödet. Under 

studiens gång har observationer, intervjuer och insamling av data skett för att ge en djup 

förståelse inom det valda forskningsområdet. Den valda strategin har använts för att kunna 

besvara studiens forskningsfrågor.  

 

3.4 Datainsamling  

Enligt Patel och Davidson (2003) kan flera olika tekniker användas för att samla in data av primär 

och sekundär karaktär. Den data som bäst kan svara på studiens frågeställning bör väljas. 

 

3.4.1 Primär och sekundär data 

Vid insamling av data till en vetenskaplig artikel kan antingen primär eller sekundär data 

användas. Sekundär data innebär att samla in redan existerande information framtaget för andra 

ändamål (Saunders et al., 2009). Sekundär data är ofta startpunkten till insamling av data då den 

brukar samlas in först påstår Crowther och Lancaster (2005). Vid användandet av sekundär data 

är det av stor vikt att vara källkritisk då den insamlade data kan vara insamlad för andra ändamål, 
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full kontroll över kvalitén saknas och data kan vinklas åt ett visst håll beroende på ändamålet. 

Primär data innebär att utredaren samlar in egen data genom till exempel observationer, 

intervjuer och enkäter (Saunders et al., 2009). 

 

Under studiens gång har både primär och sekundär data använts. Till teoridelen i studien har 

sekundära källor använts för att samla information inom området. Vid nyttjandet av sekundära 

källor har data granskats kritiskt för att säkerställa källornas kvalitet. Både litteratur och 

vetenskapliga artiklar har studerats för att samla in data. Den data som har nyttjats till den 

empiriska delen är av primär karaktär och har samlats in genom egna observationer, intervjuer 

och interna dokument från fallföretaget.  

 

3.4.2 Tekniker för datainsamling 

Datainsamling kan ske med ett flertal olika tekniker menar Patel och Davidson (2003). Där 

vanliga metoder att använda sig av vid insamling av data i en studie är litteraturstudie, 

observationer och intervjuer. I följande del presenteras mer om hur de olika teknikerna har 

använts under studiens gång.   

 

Litteraturstudie 

Genom litteraturstudien undersöks det valda ämnet närmare och förståelsen om området skapas. 

Litteraturstudien grundar sig på den insamlade informationen i form av böcker, vetenskapliga 

artiklar, rapporter och uppsatser (Ejvegård, 2009). Enligt Patel & Davidson (2003) bör flera olika 

källor användas för att säkerställa kvalitén och objektivitet inom ämnet.  

 

Till litteraturstudien har vetenskapliga artiklar samlats in från Mälardalens Högskolas (MDH) 

databaser och litteratur från MDHs bibliotek studerats. De databaser som har använts för att 

samla in vetenskapliga artiklar är: Emerald insight och Google scholar. För att begränsa 

sökningarna har följande sökord främst använts: Third party logistics, warehouse, layout, 

prioritization, logistic costs, lean, waste. Till teoridelen har ett flertal källor använts för att samla 

in information inom studiens område.  

 

Observationer 

För att samla in information inom ett område är observationer en av de vetenskapliga tekniker 

som används. För att uppfylla de krav att klassas som en vetenskaplig teknik måste en 

observation vara systematiskt planerad och informationen registreras systematiskt. Genom 

observationer kan det naturliga sammanhanget studeras samtidigt som det inträffar och 

beteenden och skeenden kan studeras (Patel & Davidson, 2003). Enligt Cohen et al. (2011) kan 

observationer delas in i två huvudtyper, strukturerad observation och ostrukturerad observation. 

Vid en strukturerad observation vet observatören vilken situation och vilka beteenden som ska 

studeras. Genom ett observationsschema kan ett antal förbestämda kategorier och beteenden 

prickas av om de inträffar under observationen. Ostrukturerad observation används i ett 

sammanhang där det inte är lika förutbestämt vad som studeras. Metoden bidrar till att kunna 

samla in mycket ny information inom ett visst område.  
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För att samla in primär data från fallföretaget har observationer använts till stor del. För att samla 

in data har både strukturerade och ostrukturerade observationer använts. Vid studiens början 

användes mestadels ostrukturerad observation för att samla in mycket information inom vissa 

områden. Senare under studiens gång användes även strukturerade observationer för att få en 

mer ingående bild av utvalda delar i processen.  

 

Intervjuer 

En intervju är ofta ett samtal där intervjuaren önskar att samla in information av den intervjuade 

respondenten (Andersen, 1994). Enligt Saunders et al. (2009) kan en intervju utformas med hjälp 

av två aspekter, dels graden av standardisering och graden av strukturering. Intervjuer kan utföras 

på olika sätt, de kan vara strukturerade, semi-strukturerade eller ostrukturerade. Vid en 

strukturerad intervju används färdiga standardiserade frågor och samma frågor ställs till alla 

respondenter (ibid). Standardiserade intervjuer används ofta när en kvantitativ analys av 

resultatet ska genomföras. En semi-strukturerad intervju består ofta av förbestämda ämnen där 

frågorna kan varieras från intervju till intervju beroende på konversationens gång. Frågor kan 

även läggas till under intervjun om behov finns (Patel & Davidson, 2003). Den tredje typen av 

intervju är enligt Saunders et al. (2009), ostrukturerad intervju. Denna används för att gå in på 

djupet inom det område intresse finns. Inga förberedda frågor finns och respondenten kan berätta 

fritt om de frågor som dyker upp under konversationens gång (ibid). Vid användandet av 

intervjuer i ett forskningssamman 

hang skall intervjun inte standardiseras alltför mycket då ett explorativt syfte med intervjun vill 

uppnås (Ejvegård, 2009). 

 

Under studiens gång har två olika typer av intervjuer använts, dels semistrukturerad intervju och 

ostrukturerad intervju. Intervjuerna har skett löpande med fallföretagets personal för att samla in 

information om specifika områden. Intervjuer har skett både med förberedda frågor inför mötet 

och genom fri diskussion om utvalda områden. Ostrukturerade intervjuer användes med fördel 

tidigt under studiens gång för att skapa en förståelse om ett visst förlopp. Ostrukturerad intervju 

användes även till att genomföra nulägesanalysen hos fallföretaget med fria frågor som dök upp 

under samtalets gång. Vid varje intervju var två intervjuare närvarande för att så mycket 

information som möjligt ska uppfattas. I tabell 2 nedan visas det hur många intervjuer som skett 

inom varje typ och med vilka personer intervjuerna har skett under studiens gång.  

 

Tabell 2- Intervjuer 

Respondent Semistrukturerad intervju Ostrukturerad intervju 

Produktionschef 5 7 

Arbetsledare 4 8 

Terminalarbetare  4 

Åkerichef 1 1 

Regionchef 1  
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3.5 Trovärdighet 

Trovärdigheten i en studie är av stor vikt för att säkerställa att kraven för reliabilitet, validitet och 

objektivitet uppfylls menar Saunders et al. (2009).  

 

3.5.1 Reliabilitet 

En av de viktigaste förutsättningarna för att en studies forskningsresultat ska framstå som pålitlig 

är att oavsett hur ett fenomen mäts skall ungefär samma resultat ges (Andersen, 1994). Enligt 

Cohen et al. (2011) är en metod reliabel när samma resultat fås fram även fast undersökningen 

sker under olika tillfällen.  

 

För att säkerställa reliabiliteten har två personer medverkat vid både observationer och intervjuer. 

Även inspelning av intervjuer har skett för att undvika feltolkningar. De delar av processen som 

har varit svårare att förstå har studerats flera gånger för att säkertälla den data som har 

framkommit är korrekt. Insamlandet av data har även skett med flera olika metoder för att se att 

samma data fås fram.  

 

3.5.2 Validitet 

Validitet är en viktig faktor för att utföra en effektiv studie. Vid användandet av en oanvändbar 

mätmetod blir den utförda forskningen oduglig. För att få fram det som avser att mätas i en studie 

behöver varje instrument visa det som den påstår sig visa. Oberoende av vilken mätteknik som 

används eller vem som utför mätningen ska inte resultatet påverkas (Cohen et al., 2011).    

 

Vid insamlandet av data till studien har de olika datainsamlingsteknikerna granskats väl. Till 

studiens resultatdel har primär data inhämtats gällande avståndsmätningar och antalet 

sändningar. Insamling av data har även skett med hjälp av personal hos fallföretaget för att 

säkerställa att den är korrekt och visar rätt resultat vid mätningarna.   

 

3.5.3 Objektivitet 

Att ha objektivitet innebär att under forskningen hålla undan sina egna åsikter och fördomar för 

att inte påverka resultatet i en rapport. Det är av stor vikt att forskaren granska de källor som 

används till studien för att bilda en uppfattning om informationen är vinklad (Ejvegård, 2009).  

För att bibehålla en objektivitet genom studien bör litteratur, metoder, resultat och tekniker 

granskas kritiskt (Saunders et al., 2009).  

 

Då studien utförs hos ett fallföretag har det varit av stor vikt att kontrollera objektiviteten för att 

en trovärdighet av studien ska uppnås. All insamlad data från fallföretaget har granskats kritiskt 

för att inte riskera att påverka resultatet.  
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3.6 Tillvägagångssätt 

Under studiens början utfördes en nulägesanalys utav fallföretaget för att ge en djupare förståelse 

av företagets processer. Efter att en djupare förståelse hade etablerats kunde ett huvudsyfte med 

studien utformas och även forskningsfrågorna kunde formuleras. Mycket tid i den inledande 

fasen lades på att förstå nuläget hos fallföretaget, både genom egna observationer och intervjuer 

med personalen på företaget. De interna arbetsprocesserna beskrivs och kartläggningen av den 

befintliga terminalen presenteras i nulägesanalysen.  

 

Vidare i arbetet utfördes en litteraturstudie med en inledande del där teori samlades in för att ge 

en mer övergripande bild av problemområdet. Teoridelar om transport, tredjepartslogistik och 

terminaler samlades in. Därefter studerades mer ingående teori om godsflöden, terminaldesign, 

lagerhantering, layout, prioritering, logistikkostnader och identifiering av slöseri. De teoretiska 

delarna användes vidare för att jämföras med den empiriska datan.  

 

Parallellt med litteraturstudien samlades empirisk data in till studiens tre delar: identifiering av 

slöseri, terminallayouten och kostnadsanalys av återtag. För att samla in relevanta data 

genomfördes ett antal intervjuer med bland annat arbetsledare, produktionschef och 

distriktschefen hos fallföretaget. Även flertalet observationer genomfördes för att skaffa in den 

information som var relevant. För att kunna genomföra resultatdelen behövde även egna 

mätningar med mätverktyg utföras för att beräkna avstånden från torgen till respektive port.     

 

 Efter att den teoretiska referensramen och resultatdelen i studien var framtagen analyserades de 

tre olika delarna som forskningsfrågorna bygger på. De identifierade slöserierna jämförs med 

vad den framtagna teorin fastslagit inom området. Till analysen av prioritering i avseende till 

layouten har två olika förbättringsförslag tagits fram. Det första förbättringsförslaget är i första 

hand baserat på fysisk närhet och innefattar både distribution inom distriktet och avgående gods 

till andra Schenkerterminaler. Det andra förbättringsförslaget tar större hänsyn till nuvarande 

placering av destinationerna hos fallföretaget och förbättringen gäller enbart distributionen inom 

distriktet. Den sista delen analyserar logistikkostnaderna hos fallföretaget med kopplingen till 

återtag. Slutligen genomfördes en diskussion och slutsats utifrån studiens forskningsfrågor med 

en avslutande del gällande rekommendationer för framtida studier. Studiens tillvägagångssätt är 

illustrerade i figur 1.   
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Figur 1- Studiens tillvägagångssätt 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

I denna del av studien etableras den teoretiska referensramen för forskningsområdet. Den första 

delen av avsnittet presenterar ämnen som transport, tredjepartslogistik, terminal och godsflöden 

som är områden som ligger till grund för studiens forskningsområde och skapar en ökad 

förståelse. I andra delen av teorin presenteras teori om lager, lagerhantering, lagerlayout, 

prioritering och placering av gods, gångplacering och optimering av godstransporter i lager. 

Den tredje delen beskriver logistikkostnader och hur dessa kan kopplas till olika aktiviteter och 

delas in i olika kategorier. Avslutande delen handlar om lean med fokus på identifiering av 

slöseri som ska ligga till grund för studiens analys av nuläget.    

  

4.1 Transport 

Enligt Oskarsson et al. (2013) är det inte många företag som utför sina egna transporter. Enskilda 

producenter kan inte uppnå de skalfördelar som transportföretagen uppnår genom att kunna 

samlasta gods från flera producenter. Detta är en förändring som ökat tillväxten av 

tredjepartlogistikföretag, dvs. den tredje parten, utöver kund och säljare som tar över delar av 

logistikverksamheten. Transportföretag behöver leva upp till höga krav från kunder gällande låga 

kostnader, hög leveranspålitlighet och korta ledtider (ibid). Logistikföretag kan genom 

samlastning och planerade rutter uppnå en lönsamhet vid transporter. Att samlasta gods bidrar 

till kostnadsvinster, i och med att fyllnadsgraden per transport ökar och transportslagets 

effektivitet likaså (Björklund, 2012). I ett företags logistikprocesser förekommer transporter. 

Ofta skiljer man på interntransporter och externtransporter. Med interntrasporter menas de 

transporter som sker inom ett och samma fabriks- och lagerområde. Externtransporter syftar på 

de transporter som sker mellan olika orter eller transporter till andra företag inom en ort 

(Oskarsson et al., 2013). Terminaler och lager är en del av transportsystemet som möjliggör för 

samlastning av gods och omfördelning av godsströmmar. Lager och terminaler krävs för att 

bygga upp ett effektivt transportnätverk (Oskarsson et al., 2013; Björklund, 2012).  

 

4.1.1 Tredjepartslogistik (3PL) 

Vid samarbeten mellan olika distributionskanaler som till exempel mellan en tillverkande aktör 

och en slutkund är det vanligt att ha flerpartssamarbeten. Bland annat är det vanligt att använda 

en tredjeparts aktör som sköter logistiken mellan parterna, detta kallas 3PL se figur 2. Vanliga 

aktiviteter som företaget gärna tillämpar 3PL till är transport, lagring, och enklare 

produktbearbetande funktioner. De logistiska aktiviteterna i den här typen av verksamhet kallas 

även spedition (Lumsden, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2- Tredjepartslogistik baserad på (Lumsden, 2012) 
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Enligt Jonsson & Mattsson (2011) har definitionen speditör utvecklats från att enbart hantera 

transport mellan två parter till att innefatta ett större logistiskt helhetsansvar. Baserat på detta 

menar Haldar et al. (2017) att 3PL har fått en större betydelse i dagen försörjningskedjor. Att 

outsourca delar av försörjningskedjan leder till en minskning av komplexiteten som är något 

många stora aktörer strävar efter. Vidare beskrivs outsourcing utvecklingen som att företag idag 

försöker att outsourca kompetens som inte tillhör kärnverksamheten. Den ökade marknaden för 

3PL-företag leder till en ökad konkurrens bland företagen då flera aktörer etablerat sig på 

marknaden (ibid). Detta leder till att branschen för 3PL-företag blir väldigt priskänslig och 

många aktörer måste pressa sina priser för att kunna bibehålla och ta nya marknadsandelar 

(Prockl et al., 2012). Vidare menar Prockl et al. (2012) även att det finns fyra huvudanledningar 

till att outsourca delar av sin försörjningskedja:  

 

 Kostnadsreducering som bygger på 3PL-företags förmåga att effektivisera och 

specialisera sig i det outsourcade området. Detta leder till att kostnader för specifika 

aktiviteter kan reduceras genom att en extern aktör tar över delar av processen.  

 Kvalitetsförbättring som grundas i att de outsourcade delarna av processen blir bättre 

ur kvalitet hänsyn på grund av 3PL-företags specialisering inom området.  

 Minskad komplexitet genom att outsourca delar av processen som inte tillhör 

kärnverksamheten och företag då kan fokusera på aktiviteter som genererar större 

värdeökning.  

 Delad kompetens mellan det anlitande företaget och 3PL-företaget som hjälper båda 

verksamheterna att utvecklas.  

  

En risk med outsourcing i detta avseende är tappad kontroll över logistikfunktionerna i 

verksamheten. Detta kan bland annat leda till en minskad intern förmåga att styra logistiken. 

Dessutom kan en minskad kundkontakt och förmåga att svara på kundernas behov uppstå. En 

annan aspekt är att kostnaderna kan vara oerhört komplexa och det gäller därför att verkligen 

analysera sin egen verksamhet och jämföra det med vad 3PL-företag erbjuder för att komma 

fram till om en outsourcing är lönsam (Selviaridis & Spring, 2007). 
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4.1.2 Terminal 

En terminal, även kallad distributionslager är enligt Storhagen (2011) en depå där lagring och 

omlastning av komponenter, färdiga produkter och reservdelar förekommer. Jonsson & Mattsson 

(2011) tar upp sortering och omlastning som de vanligaste aktiviteterna på terminaler, där även 

mellanlagring kan förekomma för att synkronisera ingående och utgående transporter för 

samlastning (ibid). Genom en strategisk lokalisering av terminaler kan ett jämt flöde av 

transporter skapas och antalet transaktioner minskas enligt Storhagen (2011).  

Storhagen (2011) påvisar skillnaden i totala antalet transaktioner beroende på om transporter sker 

via en terminal eller inte. Figur 3 illustrerar ett nätverk av transaktioner där leveranserna körs ut 

direkt till kund utan omlastning på en terminal. Figur 4 illustrerar hur en terminal reducerar 

antalet transaktioner kraftigt. Utan terminal krävs det 32 transaktioner för att sammankoppla fyra 

leverantörer med åtta kunder. Vid användandet av samlastning på terminal reduceras antalet till 

12 transaktioner för att sammankoppla fyra leverantörer med åtta kunder.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom samlastning på terminaler är det möjligt att nå en högre fyllnadsgrad för varje fordon vid 

en transport vilket ökar effektiviteten per leverans. Även fast terminalhantering innebär ett extra 

arbetsmoment som ökar den direkta transporttiden minskar den totala ledtiden i normalfallet 

enligt Oskarsson et al. (2013).  Terminaler för vägtransport kan i normala fall uppleva köproblem 

vid lossning och lastning då många transporter sker vid liknande tidpunkter. Detta bidrar till en 

obalans i utnyttjandet av terminaler. Ett jämnt flöde av lastnings- och lossningstider skulle 

minska obalans i beläggningen (Jonsson & Mattsson, 2011).  Enligt Bartholdi & Hackman (2011) 

är det arbetskraften som bidrar till de största kostnaderna inom terminalarbetet, där lossning av 

gods, förflyttning av gods och lastning till avgående transport är huvuduppgifter.  

 

 

 

 

Figur 3- 32 transaktioner baserad på (Storhagen, 2011) Figur 4- 12 transaktioner baserad på (Storhagen, 2011) 
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4.1.3 Godsflöde på terminal  

Hur ett gods förflyttas inom en terminal påverkas först och främst av följande faktorer menar 

Bartholdi & Hackman (2011) 

 Layouten: Syftar på hur inkommande och avgående lastportar är placerade inom 

terminalen.  

 Utformningen: Beroende på utformningen av en terminal kan avstånden som gods 

behöver förflyttas mellan lastportarna variera stort.   

 Materialhanteringen: Inne i en terminal förekommer det många olika metoder för att 

förflytta gods. Olika typer av truckar och lastbärare används för att förflytta gods i 

varierande storlek.  

 Godsmixen: Beroende på vilken typ av gods som ankommer till terminalen och 

storleken på godset behöver olika hanteringar genomföras.   

 Schemaläggning: För att skapa ett jämnt flöde av gods vill terminaler få in leveranser 

under olika tider på dygnet. Även planering av var de ankommande transporterna lossar 

påverkar.   

Flera av faktorerna är svåra att påverka av terminalen själv eller skulle innebära dyra 

förändringar. Att förändra layouten och delar av schemaläggning är de faktorer som är lättast att 

genomföra förändringar inom menar Bartholdi & Hackman (2011).  

 

Terminaldesign 

Enligt Bartholdi & Hackman (2011) är ett av de första besluten som behöver tas vid valet av 

design för en terminal hur många portar som ska finnas. Antalet lastportar och deras placering 

har stor betydelse för hur väl en terminals flöde fungerar. Att lossa en transport är enklare än att 

lasta en transport, vid lastning är tidsåtgången längre och en tumregel är att det tar dubbelt så 

lång tid. I och med detta bör en terminal ha flera portar ämnade för avgående gods än de har för 

ankommande gods. Vid lika antal portar för ankommande och avgående gods kan ett jämnare 

flöde skapas genom att flera arbetare hanterar de ankommande godset. Utformningen av en 

terminal kan variera stort, även om en typisk utformning är av en rektangel med möjlighet för 

portar på båda sidor. Genom att ha en terminaldesign som minimerar antalet hörn kan 

svårutnyttjad yta undvikas. Ett yttre hörn minskar lastzonen för varje port, medan ett inre hörn 

kan göra att transportbilar stör varandra på gården (ibid).  
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4.2 Lagerhantering 

Målet med lagerhantering är att kunna koordinera alla processer och aktiviteter i ett lager på det 

mest effektiva sättet (Tompkins et al., 2010). I begreppet lagerhantering ingår alla planerings-

och uppföljningsförfaranden som krävs för att styra ett lager och generera bästa möjliga output. 

Planering är den proaktiva delen av lagerhantering som går ut på att ta beslut om vad som ska 

göras och hur. Uppföljning handlar om de reaktiva aspekterna av lagerhantering, det vill säga att 

säkerställa att planering följs och utvärdering av lagrets aktiviteter sker (Faber et al., 2013). Faber 

et al. (2013) påstår också att det finns tre huvudfaktorer som definierar ett lagers komplexitet och 

därmed omfattningen av lagerhanteringen: 

 Antalet varierande gods som hanteras i lagret 

 Antalet processer och hur processerna kan variera 

 Antalet order som behandlas i lagret per dag (ibid).  

Huertas et al. (2007) menar att det finns fyra olika kategorier som prestanda i ett lager mäts i 

kvalitet, ekonomi, cykeltid och produktivitet, se tabell 3. 

  
Tabell 3- Mått på prestanda i ett lager baserad på (Huertas et al., 2007) 

Kvalitet Precision vid lagring 

Precision vid plockning 

Ekonomi Operativkostnad 

Total lagringskostnad 

Cykeltid Cykeltid per gods eller cykeltid per 

order 

 

Produktivitet 

Personalen produktivitet 

Resursförbrukning  

Flödesmängd 

 

4.2.1 Lagerlayout 

Utformningen av en lagerlayout varierar väldigt mycket och det är därför nästan omöjligt att ta 

fram en optimal generaliserad lösning som fungerar för alla typer av lager. Det är många olika 

faktorer som kan påverka lagerlayouten bland annat last- och lossningsportars tillgänglighet, 

avlastningsytor och förflyttningsmöjligheter (Huertas et al., 2007). Enligt Jonsson & Matsson 

(2011) är målet med utformningen av en lagerlayout att uppnå den högsta potentiella 

utnyttjandegraden samtidigt som ett rationellt flöde skapas. Det finns två huvudtyper av 

lagerlayout U-format och linjärt flöde. En U-formad lagerlayout se figur 5, har 

godsmottagningen och utlastning på samma sida medan ett linjärt flöde se figur 6, har 

godsmottagning och utlastning på motsatt sida (ibid). U-formad lagerlayout möjliggör enklare 

prioriteringsmöjligheter genom att viktigare gods kan placeras nära lastportarna och därmed inte 

behöver förflyttas speciellt långt. Nackdelen är att godset som inte prioriteras behöver förflyttas 

betydligt längre. Denna layouttyp ställer större krav på anställda då arbetsprocesserna ofta blir 

mer komplexa. Vid ett linjärt flöde förflyttas allt gods genom hela lagret och därmed ungefär lika 

långt. I och med detta blir allt gods ungefär lika prioriterat och flödena genom anläggningen blir 

tydliga vilket passar bra vid hantering av höga volymer. Det kan dock även innebära högre 

kostnader genom ökat hanteringsarbete eftersom ingen större prioritering är möjlig. Ett linjärt 
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Figur 5- Lagerlayout med U-format flöde baserad på 
(Jonsson & Mattsson, 2011) 

Figur 6- Lagerlayout med linjärt flöde baserad på 
(Jonsson & Mattsson, 2011) 

flöde passar dessutom avlånga byggnader och minskar risken för att felplockning eftersom 

arbetsprocessen är enklare (Bartholdi & Hackman, 2011; Huertas et al., 2007; Jonsson & 

Matsson, 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Prioritering och placering av gods 

Prioritering med avseende till lagerlayout är en viktig aspekt som alla typer av lager bör ta hänsyn 

till. Det innebär att placering och lagring av gods baseras på hur högprioriterade de är beroende 

på olika faktorer. Den avgörande faktorn i detta avseende är ofta mängden som ett gods eller en 

kund behandlas vilket till exempel kan mätas i antal pallar, mängd volym eller antal sändningar. 

En annan faktor kan vara att specifika kunder eller produkter anses vara viktigare än andra och 

därför prioriteras. Utifrån detta placeras sedan det högprioriterade godset på ett sätt som 

minimerar sträckan det behöver förflyttas i lagret (Bartholdi & Hackman, 2011). Jonsson & 

Mattsson (2011) beskriver att godsplacering i ett lager bestäms baserat på tre huvudprinciper, 

vilka är fast eller flytande lagerplacering, placering baserad på fysisk närhet och golv- eller 

höjdplacering. Placering baserad på fysisk närhet stämmer överens med det Bartholdi & 

Hackman (2011) beskriver. Fast eller flytande lagerplacering går ut på att hitta den optimala 

lösningen för ett specifikt lager. Fast placering innebär att gods får en bestämd och 

återkommande plats i lagret. Fördelen med det blir att det blir enklare att göra prioriteringar, 

vilket kan leda till att det totala hanteringsarbetet kan minskas och lagerutnyttjandet förbättras. 

Nackdelen är det krävs större lagringsvolym än vid flytande lagerplacering eftersom 

anpassningar till den potentiellt maximala volymen behövs för varje enskilt gods. Golv-och 

höjdplacering baseras på vilka typer av gods som placeras vid golvytan respektive högre upp på 

till exempel hyllor. Golvplacering passar bra till tungt gods och gods som högfrekvent gods, 

dessutom är det lättåtkomligt för materialhanterare. Höjdplacering passar bra för lågfrekvent 

gods och för lager som behöver buffert (Jonsson & Mattsson, 2011). 
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4.2.3 Gångplacering  

Att bestämma antalet gångar, placering, längd och bredd är ett viktigt steg vid planering av en 

lagerlayout. Vad som passar ett visst lager bäst beror helt på lagrets utformning, hur 

arbetsprocesserna skall se ut och vilken typ av gods som lagras (Mohsen, 2002). Enligt Bartholdi 

& Hackman (2011) finns det två huvudtyper av gångar parallella och vinklade. Beroende på hur 

godset och arbetsprocesserna ser ut är målet med optimering av gångarna att minimera arbete 

och avståndet som gods behöver förflyttas. Vinklade gångar kan vara effektivare vid lager som 

har få avsändningsplatser som genom vinklade gångar kan sättas i fokus och avstånd minskas 

(ibid). Avståndet mellan gångar avgörs för det mesta baserat på hanteringseffektivitet och 

ytutnyttjande. Det gäller att hitta en balans mellan att ha en tillräckligt bred gång som möjliggör 

en enkel manövrering för truckar samtidigt som inget slöseri av ytor sker. En tumregel är att 

hanteringseffektivitet ofta är viktigare än ytutnyttjande (Jonsson & Mattsson, 2011). Bartholdi 

& Hackman (2011) menar dock att det är avgörande att hitta den optimala lösningen mellan 

hanteringseffektivitet och ytutnyttjande. Gångar skapar endast tillgänglighet och därmed inte 

något lagringsutrymme vilket resulterar i att gångutrymmet inte blir intäktsgenererande.  

 

4.2.4 Optimering av godstransporter i lager  

Enligt Bartholdi & Hackman (2011) är tiden som det tar att plocka upp en sändning och 

transportera den en utav de största kostnadsposterna i ett lager. Traditionellt i ett lager är 

förflyttningen av gods även den post som kräver mest arbetskraft. I och med detta kan 

optimeringen av plockning och transportsträckor ge stora fördelar i både tidsåtgång och ge 

snabba leveranser till kund. De lagerplatser som återkommande har stora volymer av sändningar 

bör placeras med hänsyn till att minska transportsträckorna med syfte att minimera tiden som 

krävs för varje förflyttning (ibid).   

 

Att dela in ett lager i olika zoner är enligt Jonsson & Mattsson (2016) ett sätt för att minimera 

hanteringsarbetet i ett lager. Zonindelningen minskar även förflyttningstiderna och bidrar till att 

de anställda snabbare hittar den tänkta sändningen (Le-Duc & Koster, 2005). Genom att placera 

sändningarna som hanteras likvärdigt inom samma zon kan snabbare arbete utföras. Att använda 

sig av zonindelning används med fördel i ett lager med U-formad layout då det finns större 

möjligheter att förkorta transportsträckorna än i en linjärt utformad layout. Uppdelning inom de 

olika zonerna sker ofta med hänsyn till de fysiska egenskaperna, om speciell hantering krävs 

eller beroende på slutdestination (Jonsson & Mattsson, 2016).  

  



19 

 

4.3 Logistikkostnader 

Logistikkostnaderna för en verksamhet har en direkt påverkan på lönsamheten. De kostnader 

som går att föra samman till alla logistiska aktiviteter klassas som logistikkostnader. Kostnaderna 

kan enligt Jonsson & Mattsson (2016) delas upp i:  

 Transport- och hanteringskostnader 

 Lagerkostnader 

 Administrativa kostnader 

 Kapacitetsrelaterade kostnader 

 Brist- och förseningskostnader.  

Att kunna identifiera de logistiska kostnaderna och vilka aktiviteter som binder upp kapital har i 

syfte att utvärdera hur effektiv en aktivitet är (Jonsson & Mattsson, 2016). Enligt Zeng & Rossetti 

(2003) har logistikkostnaderna blivit en utav de viktigaste aspekterna för företag idag att ta 

hänsyn till. För att kunna ha en effektiv process tar logistiken en större plats än tidigare. Att 

företag arbetar mot en global marknad med mer komplexa flöden har bidragit till utveckling av 

de logistiska aktiviteterna. Företag lägger tid på att förstå och förbättra logistikaktiviteterna för 

att klara av att bibehålla lönsamheten menar Zeng & Rossetti (2003). Enligt Hesse & Rodrigue 

(2004) krävs det en hög nivå av samordning av ett företag för att klara ett komplext logistikflöde. 

Ett mer komplext flöde leder till högre kostnader för de logistiska aktiviteterna (ibid). Av de 

totala logistikkostnaderna för en verksamhet anses transportkostnaderna stå för den största delen 

hävdar Özpeynirci et al. (2012).  

 

Transport- och hanteringskostnader 

Alla typer av förflyttningar av gods som förekommer inom ett företag bidrar till att en kostnad 

uppstår. Transportkostnaderna kan delas upp i interna transportkostnader och externa 

transportkostnader. De interna kostnaderna avser främst plockning, interna förflyttningar av gods 

och hantering vid in- och utplockning från lager. De aktiviteterna kopplade för externa 

transporter är i huvudsak lastning, förflyttning, omlastning och lossningen av gods efter 

transport. Externa transporter kan utföras av både egen personal och transportbilar men det är 

även vanligt att vara en köpt tjänst (Jonsson & Mattsson, 2016; Oskarsson et al., 2013). Vid 

prissättning för en transport är det ofta marknaden som sätter priserna och inte de verkliga 

kostnaderna för en transport. Att bygga upp ett nätverk av transporter är avgörande för att få 

tillgång till ett flöde av gods och paket att transportera (Lumsden, 2012). Enligt Islam et al. 

(2013) krävs det ett effektivt logistiksystem med genomarbetade aktiviteter för att kunna 

minimera kostnaderna för transporter. Kostnader för transporter kan minskas genom införandet 

av fler terminaler vilket bidrar till att ha närmare leveranser ut till kund. Vilket självfallet måste 

vägas mot att den högre kostnaden för ytterligare lager framhäver Islam et al. (2013).   

 

Lagerkostnader 

Att lagerhålla varor ger upphov till kostnader relaterade till dels en finansiell och en fysisk del. 

Till den finansiella delen hör lagerföringskostnaderna, vilket är det kapital som är bundet i lagret. 

Att ha material bundet i lager innebär att det inte genererar intäkter till företaget, i och med detta 

vill företag binda upp så lite kapital det går. Lagerhållningskostnaderna hör till den fysiska delen 

och innefattar den fysiska förvaringen, lokalkostnaderna, hanteringsutrustning, 
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lageradministration och den personal som arbetar med lagerhållning (Jonsson & Mattsson, 2016; 

Oskarsson et al., 2013; Grant, 2006).  

 

Administrativa kostnader 

De administrativa kostnaderna avser de kostnader som är förknippade med styrning av 

materialflöden, långsiktig planering och värdeförädling. Först och främst omfattas kostnader för 

administrativ personal, där planering, lagerredovisning och dylikt är en del av aktiviteterna. 

Anskaffandet av de dator- och kommunikationssystem som krävs för att driva verksamheten 

bidrar även det till att vara en kostnad menar (Jonsson & Mattsson, 2016; Oskarsson et al., 2013).  

 

Kapacitetsrelaterade kostnader 

Den tillgängliga kapaciteten kan mätas i en verksamhets tillgång till anläggningar, fordon, 

maskiner och den personal som finns att tillgå. Beroende på den grad som utrustningen används 

varierar de kapacitetsrelaterade kostnaderna. Då kapacitetskostnaderna ofta består av fasta 

kostnader kan en hög grad av utnyttjande bidra till att samma kostnad kan fördelas på fler enheter 

vilket drar ner kostnaderna. I och med detta är de relaterade kostnaderna beroende av olika 

säsongsmönster och hur stor kundefterfrågan som finns (Jonsson & Mattsson, 2016; Oskarsson 

et al., 2013).   

 

Brist- och förseningskostnader  

En brist- och förseningskostnad uppstår när en efterfrågad produkt inte kan levereras efter 

kunden önskemål. Kostnaderna kan i de allvarligaste fallen innebära att en kund förloras och att 

kunden söker sig till en konkurrent vid framtida köp. En försening kan även innebära att en ej 

ordinarie distributionslösning behöver anordnas, vilket medför kostnader för extra transporter, 

förflyttningar, goodwillförluster och förlorad försäljning. Kostnader för förlorad försäljning är 

ofta svår att uppskatta eftersom de aktiviteter som tillkommer kan variera ifrån fall till fall 

(Jonsson & Mattsson, 2016; Oskarsson et al., 2013).     
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4.4 Lean 

Lean är en filosofi som företag arbetar efter med målet att förbättra sina processer. Detta sker 

genom eliminering av de slöseri som existerar i en verksamhet och större fokusering på de 

värdeskapande aktiviteterna. Effekterna som implementeringen av lean gett många företag har 

bidragit till en ökning av populariteten för effektivisering av en verksamhet (Sisson & 

Elshennawy, 2015). För att lyckas med införandet av lean krävs det att hela organisationen 

medverkar i förbättringsarbetet, brister uppstår då inte hela organisationen arbetar efter samma 

principer menar Liker (2009). I arbetet efter leans filosofi är utgångspunkten kundens behov. 

Genom nöjda kunder och värdeskapande i verksamhetens processer ska lönsamhet uppnås. 

Arbetet utformas efter kundernas efterfrågan för att minimera slöseri och skapa effektiva flöden. 

För att lyckas i sitt lean arbete finns det en mängd olika metoder och verktyg som kan användas. 

Där hela företaget behöver vara med på de förändringar som vill genomföras för att de ska lyckas 

menar Sörqvist (2013).      

 

4.4.1 Identifiering av slöseri 

Vid kartläggningen av en befintlig process hos ett företag kan de icke-värdeskapande 

aktiviteterna och arbetsmomenten identifieras. Det kan röra sig om förflyttningar, rörelser, 

moment som sker i onödan, fel som uppstår etc. Några av dessa klassas som direkta slöserier och 

bör reduceras eller elimineras omgående, medan andra kan vara nödvändiga men icke-

värdeskapande slöserier. De nödvändiga slöserierna kan inte tas bort helt men bör minimeras och 

effektiviseras i den mån det går (Sörqvist, 2013). Vlachos (2015) menar att alla delar förutom 

utrustning, material, varor, lokaler och arbetstiden som krävs för att utföra en process kan vara 

ett slöseri.    

Enligt Liker (2009) och Sörqvist (2013) finns det åtta olika typer av slöseri: 

 

1. Överproduktion innebär att utföra och erbjuda mer än vad kunden efterfrågar. Detta 

slöseri leder till att många andra slöserier sker, det klassas därmed som ett utav de med 

störst påverkan.    

2. Väntan är den tid som det tar då de anställda inte utför något faktiskt arbete och väntar 

på att andra ska bli ska färdiga, på material eller flaskhalsar.  

3. Onödiga transporter eller förflyttningar av material mellan olika platser tillför inget 

värde i processen.  

4. Överarbetning eller felaktig bearbetning innebär att tillföra något som inte kunden 

efterfrågar eller är beredd att betala för gällande en vara. Överarbete skapar onödiga 

arbetsmoment som skulle kunna elimineras.  

5. Överlager genererar längre genomflödestider, lagringskostnader och binder upp kapital.  

6. Onödiga arbetsmoment är alla de rörelser och moment som de anställda utför som inte 

skapar något värde.  

7. Defekter och fel leder till att arbete behöver göras om och rättas till. Detta leder till 

slöseri av både tid, hantering och energi.   

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda innebär att inte ta vara på de anställdas 

förmågor, idéer, förbättringar och tillfällen att lära.  
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5 FÖRETAGSPRESENTATION   

Denna del av studien beskriver DB Schenker och fallföretaget DB Schenker i Västerås. Fokus 

ligger på att ge en kortfattad beskrivning av fallföretaget, dess mål och vision.  

 

5.1 DB Schenker  

DB Schenker är en av världens största leverantörer av integrerade logistiktjänster som innefattar 

landtransporter, sjötransporter, flygtransporter och lagringskoncept. Koncernens mål är att alltid 

kunna erbjuda transporter för hela värdekedjan samt att leverera professionell kompetens och 

tjänster som fokuserar på kundens individuella krav. Koncernen har cirka 64 000 medarbetare 

på 2000 platser i 130 länder (Om DB Schenker, 2015). 

 

I Sverige har DB Schenker cirka 3500 anställda som är fördelade på 27 terminaler runt om i 

landet. Totalt hanterar Schenker 20,2 miljoner gods- och paketsändningar per år, utöver det 

hanteras cirka 83600 sjö- och flygsändningar årligen. Genom att bland annat satsa på kvalitet- 

ISO 9001 och miljöarbete – ISO12001 är DB Schenker marknadsledande. Fallföretaget som är 

terminalen i Västerås erbjuder landtransport och är en medelstor terminal (Om DB Schenker i 

Sverige, 2017). 

 

5.2 Fallföretaget DB Schenker Västerås 

Fallföretaget DB Schenkers terminal i Västerås har funnits sedan 1984 och har byggts ut två 

gånger sedan uppstarten. Idag har verksamheten 59 anställda varav 24 är tjänstemän och 35 är 

kollektivanställda på terminalen. Fallföretaget erbjuder logistiktjänster som innefattar 

landtransport och lagringskoncept. På terminalen hanteras både gods- och pakettransporter som 

fraktas till destinationer i Sverige och även utlandet. Transporterna i Sverige kan delas upp i två 

huvudkategorier beroende på slutdestination. Destinationerna inom distriktet avser alla kunder 

som DB Schenkers Västerås terminal blir slutleverantör till. För destinationerna utanför distriktet 

blir terminalen en omlastningsplats och transporter sker till andra Schenkerterminaler i Sverige. 

Distriktet består av Västerås och närliggande områden, se figur 7. År 2016 uppgick det totala 

antalet godssändning som innehåller både ankommande och avgående sändningar till 497 024 

stycken. Västeråsterminalen är den femte största Schenkerterminalen i Sverige med en yta på 

7688 kvadratmeter. Fallföretaget samarbetar med 28 åkerier som sköter all transport åt Schenker, 

både ankommande och avgående. Distributionen inom distriktet sköts av två stora samverkande 

åkerier som totalt har cirka 100 distributionsbilar (Distrikt Västerås, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7- DB Schenker terminal Västerås 
distrikt (Distrikt Västerås, 2016) 
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5.2.1 Mål och vision 

Schenker koncernen har uppsatta mål som alla terminaler behöver förhålla sig till. Bland dessa 

finns bland annat många mål med avseende till kvalitén, dessa innehåller mätvärden som 

leveranssäkerhet, rättfakturering, rätt sortering och leverensregistrering 

(Kvalitetsammanställning, 2017). Ur ett hållbarhetsperspektiv delar Schenker in sina mål i tre 

kategorier miljö-, sociala- och ekonomiska mål. Miljömålen innefattar minimeringar av utsläpp 

och energiförbrukning samt ökad avfallsåtervinning (Hållbarhet på DB Schenker, 2017). 

Schenker jobbar aktivt för att nå upp till sina miljömål till år 2020 (Hållbarhetsredovisning, 

2016). Ett av de sociala målen är att vara en attraktiv arbetsplats att arbeta på. Dessutom vill 

koncernen ha en god leverantörskontroll och erbjuda justa villkor för uppdragstagarna. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv vill DB Schenker uppnå en ökad lönsamhet genom att ha hög 

kundnöjdhet, hög kvalitet på leveranser och hög effektivitet (Hållbarhet på DB Schenker, 2017).    

 

Fallföretagets mål och vision är att uppnå och överträffa samtliga mål som är uppsatta av 

koncernen. Det långsiktiga målet med avseende till kvalitén är att bli bäst i Sverige. Ett av de 

stora övergripande målen är att växa snabbare än marknaden med mål att kunna få större 

marknadsandelar. För att kunna uppnå detta är en framtida vision att utöka och vidareutveckla 

fallföretagets säljavdelning (Sohl, 2017). För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet 

anser fallföretagets ledning att nöjd personal är av högsta prioritet. Genom en nöjd personal som 

verkar i en kreativ verksamhet hoppas företaget kunna utveckla verksamheten och uppnå sina 

mål och visioner. Detta rankas som den absolut viktigaste faktorn för att kunna bedriva och 

utveckla företaget (Grandin & Sohl, 2017). 
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6 NULÄGESANALYS 

I följande avsnitt presenteras nulägesanalysen som genomförts under studien. Nulägesanalysen 

består av en grundläggande beskrivning av hur arbetsprocesserna är utformade. Vidare beskrivs 

terminallayouten och alla enskilda delar layouten består av. Dessutom presenteras gods- och 

paketflödet och vilka beslut som tas under processen. Avslutningsvis etableras en skildring av 

hur processen av ankommande och avgående gods är utformad.  

 

6.1 Utformning av arbetsprocessen  

Fallföretagets övergripande arbetsprocess som beskrivs i figur 8 startar i att gods och paket 

ankommer till terminalen. Dessa kommer antingen från en annan Schenkerterminal i Sverige där 

de tagits emot och behandlats eller från fallföretagets kunder inom distriktet. Majoriteten av 

kunderna inom distriktet är avtalskunder som har regelbundna leveranser, men även 

privatpersoner kan skicka paket och gods via speciellt utvalda Schenkerombud. När leveranser 

ankommit till terminalen sker lossning vid förbestämda lastportar på terminalen, detta steg i 

arbetsprocessen genomförs av chaufförerna. Sedan följer behandlingen av gods och paket som 

innebär sortering, vägning och märkning. Sortering innebär att paket och gods sorteras beroende 

på vart de skall fraktas. Alla paket som tas emot vägs på terminalen för att kunna prissätta 

sändningen på ett korrekt sätt. Av samma anledning körs även allt gods som ankommer från 

kunder inom distriktet alltid i vikt-och volym maskinen. Gods som kommer från en annan 

Schenkerterminal har redan behandlats och behöver därför inte vägas utan informationen 

medföljer med sändningen. Allt gods som behandlas på terminalen märks även efter 

fallföretagets interna destinationsmärkningssystem som är en tresiffrig kod för gods som skall 

fraktas till kunder inom distriktet och en kod som består av tre bokstäver för gods som skall till 

kunder som tillhör ett annat distrikt och därmed skall skickas till en annan Schenkerterminal. När 

paket och gods är behandlade och redo för distribution placeras de vid en förbestämd lastzon 

med tillhörande lastport. Det sista steget innan distributionen är att chaufförerna lastar 

distributionsbilarna, i detta steg bestämmer chauffören själv hur lasten skall placeras i 

distributionsbilen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8- Arbetsprocess 
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6.2 Terminallayout  

Figur 9 beskriver hur den befintliga layouten på terminalbyggnaden i Västerås ser ut. Den 

befintliga terminalen består av följande delar:  

Laddplats truck: 

Rum vid ingången där truckarna laddas och repareras vid behov. 

Kyl: 

Tempererat rum där gods som kräver specifika temperaturer mellanlagras inför transport. 

Packetbana: 

Helautomatiserad paketbana med syfte att sortera paket beroende på slutdestination. Paketbanan 

har i dagsläget ett pålägg där paketen matas in och vägs i en vikt- och volymvåg. Paketbanan har 

fem matningsarmar som sorterar paketen efter postnummer. Endast paket med en längd på 

maximalt 140 cm kan köras på paketbanan.  

Mellanlagring: 

Områden på terminalen som används för att mellanlagra gods och paket som inte kan placeras 

på lastzonen direkt.   

Aviseringar: 

Mellanlagring av gods och paket som skall köras ut till kund vid en specifik tidpunkt eller hämtas 

upp på terminalen. 

Lastport: 

Port för ut- och inlastning för både lastbilar och paketbilar.  

Lastzon: 

Uppställningsytan där gods och paket placeras beroende på destination.  

Torg: 

Uppställningsplats på terminal där gods tas emot. Efter mottagande märks godset. Gods som 

kommer från kunder inom distriktet körs även i vikt-och volymvågen.  

Märkning: 

Godset märks med Schenkers interna märkningssystem för placering av gods på terminalen.  

Våg: 

Vikt-och volymvåg som används för att säkerställa exakta mätvärden och därefter kunna prissätta 

sändningen.  
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Figur 9- Terminallayout 
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6.2.1 Lastportkarta 

Nedan följer beskrivning av fallföretagets interna kodningssystem som motsvarar respektive 

destination som kartlagts i terminallayouten, se figur 9. Se tabell 4 för beskrivning av 

distributionskoderna som beskriver destinationerna inom distriktet. Se tabell 5 för kodsystem av 

gods och paket som ska skickas till destinationer utanför distriktet och därmed ska skickas till en 

annan Schenker terminal. Koderna 108,110, 112, 114, 301 och 310 har ingen specifik destination 

och tillhörande lastyta används som extraytor.  Portarna 42 och 43 och de tillhörande koderna 

313, 314 och 315 används för att lagra kvarlämnat gods och som extra yta. 

  
Tabell 5- Schenker terminaler Tabell 4- Destinationer inom distriktet 
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6.3 Gods- och paketflöde 

I figur 10 illustreras gods- och paketflödet. Processen sätts alltid igång med att ankommande 

gods och paket anländer till terminalen och lossning genomförs från transportbilarna. 

Beträffande gods tas sedan ett antal beslut på vägen beroende på vart godset kommer ifrån och 

om det ska mellanlagras eller inte. Allt gods som kommer från kunder inom distriktet ska vägas 

medan gods som kommer från en annan Schenker terminal redan har vägts och informationen 

medföljer sändningen. I avseende till mellanlagring och avisering finns det ett antal faktorer som 

kan leda till att gods och paket ska mellanlagras. Exempel på detta är att lastzonen inte är 

tillgänglig än, att godset ska hämtas på terminalen, att godsets slutdestination inte har en daglig 

leverans och därmed körs på förbestämda turdagar eller att godset ska köras ut en specifik 

utkörningstid.  

 

  

 

Figur 10- Gods- och paketflöde 
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6.4 Avgående gods 

Avgående gods körs fem dagar i veckan och kan delas in i två kategorier, avgående gods till 

övriga Schenker terminaler och distribution inom distriktet.  

 

6.4.1 Distribution inom distriktet 

Distributionen inom distriktet innefattar som tidigare nämnt alla destinationer som ligger i 

Terminal Västerås distrikt. I detta fall transporteras allt gods till slutkund. Slutkunden kan vara i 

form av företag, privatpersoner och ombud. Transportbilarna som avgår måndag till fredag ska 

ha lämnat terminalen senast 07:30, tidigare avgångar kan dock förekomma. Distributionen utförs 

av två åkerier. Åkeri 1 har ansvar för distributionskoderna 100 och 300, åkeri 2 har ansvar för 

distributionskoderna 200, se tabell 4 för information om distributionskoderna.  

 

6.4.2 Avgående gods till övriga Schenker terminal  

Avgående gods till övriga Schenker terminaler i Sverige innefattar allt gods som ska 

transporteras till Schenker terminaler utanför distriktet. I dessa fall körs inte godset till slutkund 

utan till destinationens tillhörande terminal. Dessa avgångar körs fem dagar i veckan, måndag 

till fredag. Avgångarna sker mellan klockan 17:30 och 23:45, där majoriteten av alla är planerade 

till klockan 19:30. De tidiga transporterna är främst till norra Sverige till exempel till Luleå, 

Skellefteå och Umeå. De sena transporterna är till Linköping, Skara, Örebro och Borlänge.  

 

6.5 Ankommande gods 

Lossning av ankommande gods sker vid lastport 13-17 samt 30-35 där gods kan levereras till 

terminalen på ett antal olika sätt: 

 

 Fasta avtalskunder inom distriktet som har regelbundna stående leveranser och 

kommer på utsatta tider. Dessa kommer för det mesta på dagtid efter att distributionen 

inom distriktet har körts  

 Leverans från annan Schenker terminal i Sverige, ankommande leveranser sker 

mellan klockan 22:00 till 06:00 varav majoritet sker mellan klockan 02:00 och 04:30.  

 Upphämtat gods av distributionen inom distriktet, gods som åkerierna plockar upp 

under sin dagliga distributionsrutt. Ankommande gods levereras till terminalen under 

eftermiddagen, där majoritet ankommer mellan klockan 15:00 och 17:00. 
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7 RESULTAT  

Studiens resultat har delats in i tre delar. Den första delen presenterar identifierade slöseri under 

studien och vilka områden slöserierna tillhör. Andra delen beskriver terminallayouten, närmare 

specificerat prioriteringsberäkningar som består av en beräkning och ranking av lastportarnas 

placering i förhållande till torgen. Dessutom beräknas antal sändningar till avgående 

destinationer och sedan genomförs en återkoppling till lastportarna portranking. Den tredje 

delen består av en kostnadsanalys av återtagen hos fallföretaget.  

 

7.1 Identifierat slöseri 

Utifrån den teoretiska referensramen har en jämförelse med fallföretagets arbetsprocesser och 

framförallt godsflöden genomförts. Något som framgår väldigt tydligt under studien är att 

fallföretaget har enorma skillnader i arbetsbelastning beroende på tiden på dygnet. Detta grundas 

i att alla transporter med ankommande och avgående gods hanteras på utsatta tider. I och med 

det blir belastningen till exempel väldigt hög på natten när ankommande gods från övriga 

terminaler anländer till terminalen. Detta leder till att en hög effektivitet i terminalarbetet är av 

högsta prioritet då detta även är den processen som fallföretaget har enklast att påverka. Att 

påverka åkeriernas arbetsprocesser är en längre och komplexare arbetsuppgift. Som Oskarsson 

et al. (2013) beskriver kan ineffektiv godshantering, lagring och transport leda till långa ledtider 

och minskad leveranspålitlighet vilket fallföretaget självklart försöker att undvika. En del i att 

undvika ineffektivitet är att identifiera slöseri och icke-värdeskapande aktiviteter i 

arbetsprocessen. Slöseri innefattar enligt Sörqvist (2013) som tidigare nämnt bland annat 

förflyttningar, rörelser, saker som sker i onödan och fel som uppstår. Genom observationer, 

nulägesanalys och intervjuer har därför delar av processen analyserats utifrån lean perspektivet, 

närmare bestämt de åtta slöserierna.  

 

Via intervjuer med arbetsledare, produktionschef och distriktschef samt via genomförda 

observationer har det framgått att prioritering av gods i förhållande till antalet sändningar som 

skickas till respektive destination inte tas mycket hänsyn till. Detta leder till att prioritering som 

del av layouten behöver granskas för att kunna identifiera de eventuella slöserierna. För att kunna 

se om denna del kan klassas som ett slöseri har en jämförelse med teorin av de åtta slöserierna 

gjorts och sammanfattats i tabell 6. Det framgår att två typer av slöseri har identifierats, onödiga 

transporter eller flyttningar och onödiga arbetsmoment. Dessa två känns väldigt avgörande för 

fallföretagets verksamhet eftersom branschen och kunderna kräver snabba leveranser. I och med 

det kan alla onödiga interna transporter leda till ett ineffektivt godsflöde som i sin tur kan leda 

till försenade transporter och ökade kostnader. Slöseriet onödiga transporter eller förflyttningar 

sker i form av att destinationer med stort antal sändningar ligger långt ifrån torgen där godsflödet 

startar den interna processen medan destinationer med lägre antal sändningar ligger närmare 

torgen. Detta leder i sin tur till det andra identifierade slöseriet onödiga arbetsmoment i och med 

att godsförflyttningen för terminalarbetarna tar längre tid. Detta är tid som arbetarna hade kunnat 

lägga på andra arbetsuppgifter.  
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Tabell 6- Slöseri layout 

 Ej identifierat slöseri     Identifierat slöseri 

 

Vidare har det framgått att återtag, det vill säga att en leverans inte har slutförts och returnerats 

till terminal är ett stort problem för fallföretaget. Detta har framgått via genomförda intervjuer 

med framförallt arbetsledarna på terminalen och produktionschefen. Återtagen skapar 

dubbelarbete vilket leder till extra kostnader. Åkerierna har en stor del i återtagen vilket leder till 

att felorsaken är svårare att analysera eftersom de flesta felen sker utanför terminalen. För att 

kunna analysera ifall återtag kan klassas som ett slöseri har jämförelser med de åtta lean 

slöserierna genomförts och sammanfattats i tabell 7. Det framgår att fem av de åtta typerna av 

slöseri identifierats på återtagsprocessen. Detta är ett tydligt resultat som styrker observationerna 

och det som framkommit vid intervjuerna. Slöseriet defekter och fel är en av grundorsakerna till 

ett återtag, efter det grundas i att någonting inte har gått enligt planen under utkörningen till kund. 

Onödiga transporter sker då återtaget behöver hanteras ytterligare en gång vilket i sin tur även 

leder till slöseriet onödiga arbetsmoment. Eftersom ett återtag kräver mer hantering och 

administrativt arbete än en vanlig sändning kan även slöseriet överarbetning identifieras då den 

processen blir mer omfattande än den hade behövt bli vilket inte tillför någonting för kunden. 

Dessutom har även slöseriet väntan identifierats i återtagsprocessen. Detta eftersom den mer 

omfattande hanteringen av sändningen leder till att det administrativa arbetet kan medföra väntan 

i godshanteringen.  

 

Typ av slöseri / Kommentar 

Överproduktion 
 Ej identifierat slöseri 

Väntan 
 Ej identifierat slöseri 

Onödiga transporter eller 

förflyttningar 
 Sker i och med att väldigt lite prioriteringar baserat på 

mängd som skickas till de olika destinationerna görs. 

Överarbetning eller felaktig 

bearbetning 
 Ej identifierat slöseri 

Överlager 
 Ej identifierat slöseri 

Onödiga arbetsmoment 
 Längre transporter inom terminalen än nödvändigt 

leder till mer omfattande arbetsuppgifter för 

terminalarbetarna 

Defekter och fel 
 Ej identifierat slöseri  

Outnyttjad kreativitet hos de 

anställda 
 Ej identifierat slöseri 
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Tabell 7- Slöseri återtag 

 Ej identifierat slöseri     Identifierat slöseri 

 

Identifieringen av slöserierna leder till att studien kommer att fokusera på två huvudkategorier. 

Den första är layouten på terminalen, mer specifikt placeringen av destinationerna i förhållande 

till mängden sändningar. Den andra kategorin blir att analysera återtagen genom att identifiera 

processen och att försöka koppla återtagens aktiviteter och processer till kostnader med mål att 

kunna beräkna hur mycket ett återtag kostar fallföretaget.  

 

  

Typ av slöseri / Kommentar 

Överproduktion 
 Ej identifierat slöseri 

Väntan 
 Återtag medför en mer omfattande hantering vilket 

leder till att administrativt arbete är nödvändigt. Detta 

leder till att väntan kan uppstå.   

Onödiga transporter eller 

förflyttningar 
 Gods behöver hanteras ytterligare en gång vilket leder 

till onödiga transporter. 

Överarbetning eller felaktig 

bearbetning 
 Återtag leder till dubbelarbete som inte tillför 

någonting för kunden.   

Överlager 
 Ej identifierat slöseri 

Onödiga arbetsmoment 
 Onödiga transporter genom dubbelarbete leder till mer 

omfattande arbetsuppgifter för terminalarbetarna. 

Defekter och fel 
 Fel i arbetsprocesserna är en grundorsak till ett återtag.  

Outnyttjad kreativitet hos de 

anställda 
 Ej identifierat slöseri 
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7.2 Layoutprioritering 

För att kunna identifiera och analysera vilka destinationer som bör prioriteras i avseende till 

distributionen inom distriktet och till övrig Schenker terminal behöver en kartläggning av vilka 

portar som är placerade på det effektivaste stället ur avståndsynpunkt etableras. Avståndet i 

frågan baseras på terminalens två torg som är startpunkt för placeringen av godset till respektive 

destination och därmed tillhörande lastport och lastzon. För att kunna utföra beräkningar på vilka 

portar som har de mest gynnsamma placeringarna behöver några förutsättningar upprättas. 

Godsflödet från de två torgen uppskattas till en fördelning på 70 procent från stora torget och 30 

procent från lilla torget. Detta värde har framtagits via intervju med en arbetsledare på terminalen 

hos fallföretaget som analyserat siffrorna. Beräkningarna kommer att ske på alla portar som är 

avsedda för distribution av lastbilar. I och med det kommer inte portarna 51 till 61 som är avsedda 

till paketbilar vara en del av studien. Beräkningen kommer dock att genomföras på alla portar 

mellan 1-48, även om vissa saknar lastzon på grund av terminalens utformning i dagsläget, se 

figur 9 terminal layout. Port 1-3 har ingen lastzon på grund av att terminalens kyl, port 16-17 

samt 30-34 saknar lastzon på grund av att de är placerade framför torgen. Port 28 och 29 används 

som extra portar och lastzon på grund av begränsad framkomlighet. 

Vidare behöver sedan en mängdanalys av distributionens destinationer inom distriktet och 

distributionen till övriga Schenker terminaler genomföras. Genom detta ska det framgå vilka 

destinationer som bör prioriteras och därmed en koppling till den port som motsvarar 

prioriteringen utföras. När det kommer till distributionen inom distriktet kommer endast de 

distributionskoderna som har en direkt destination analyseras. Detta innebär att koderna 108, 

110, 114, 301, 310, 313, 314 och 315 som tidigare nämnt är extra ytor och till för lagring av 

kvarglömt gods kommer att exkluderas från studien.   

En viktig aspekt som behöver etableras innan studien är att alla avstånd till torgen endast 

innefattar sträckan från torgen till respektive lastport och inte vägen tillbaka. Vid senare delar av 

studien kommer sträckor som kan minimeras att identifieras och då är det viktigt att ha i åtanke 

att detta endast innefattar ena vägen. Denna avgränsning gjordes med anledning av att det inte 

alltid finns en tydlig definition av vilket torg terminalarbetarna kör till efter att ett gods placerat 

på en lastzonyta. Självklart ska terminalarbetarna alltid köra till det närmsta torget för att undvika 

truckkörning utan gods, men detta är till viss del upp till föraren. Dessutom måste hänsyn tas till 

aspekten att det inte alltid är en jämn fördelning av godset på torgen och därmed kan det i perioder 

vara tomt på torgen. Detta kommer att resultera i att terminalarbetarna inte alltid kan köra till det 

närmsta torget.  
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7.2.1 Avståndsmätning 

Mätningarna som genomförts under studien med mål att få fram det exakta avståndet från stora 

och lilla torget till respektive lastport 1-48. Mätvärden sammanfattas i Tabell 8 nedan. Alla 

mätningar har utförts i SI-enheten meter (m).  

 
Tabell 8- Avstånd till torg 

Port (n) Avstånd till lilla torget (Xn) Avstånd till stora torget (Yn) 

1 61,49 117,50 

2 57,86 113,87 

3 54,23 110,24 

4 50,6 106,61 

5 46,93 102,94 

6 43,34 99,35 

7 39,72 95,73 

8 35,11 91,12 

9 31,52 87,53 

10 28,05 84,06 

11 24,27 80,28 

12 20,51 76,52 

13 16,57 72,58 

14 12,95 68,96 

15 9,25 65,26 

16 1,52 57,53 

17 1,75 54,26 

18 5,48 50,53 

19 8,88 47,17 

20 12,96 43,05 

21 16,43 39,58 

22 20,08 35,93 

23 24,60 31,41 

24 28,28 27,73 

25 31,77 24,24 

26 35,7 20,31 

27 39,27 16,74 

28 43,2 12,81 

29 46,71 9,30 

30 54,07 1,94 

31 57,94 1,93 

32 61,51 5,5 

33 64,54 8,53 

34 68,16 12,15 

35 73,22 17,21 

36 76,59 20,58 

37 80,28 24,27 

38 85,45 29,44 

39 89,08 33,07 

40 92,85 36,84 
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41 96,58 40,57 

42 100,26 44,25 

43 104,05 48,04 

44 107,3 51,29 

45 112,07 56,06 

46 115,93 59,92 

47 119,89 63,88 

48 123,40 67,39 

 

7.2.2 Beräkning av portavstånd 

Nedan följer beräkningar av medelavståndet till lastportarna och tillhörande lastzon. Detta med 

syfte att identifiera medelgodsförflyttningen för respektive port. Beräkningarna tar utöver 

avståndet till portarna hänsyn till den procentuella fördelningen mellan det stora och lilla torget. 

Beräkningen byggs upp som följande: 

Avstånd till Port n = (Procentuell andel gods från lilla torget * Avstånd till lilla torget) + 

(Procentuell andel gods från stora torget * Avstånd till stora torget). Procentuella andelen av lilla 

och stora torget uppskattas som tidigare nämnt till 30 respektive 70 procent. Avståndet till lilla 

torget döps till Xn och avståndet till stora torget döps till Yn, där n motsvarar portnumret.  

Detta resulterar i att beräkningen formuleras som följande: 

Port n = (0,3* Xn) + (0,7* Yn) 

 

Beräkning av Lastport 1-48: 

Port 1 = (0,3*61,49) + (0,7*117,50) = 100,70 m (Rank 48) 

Port 2 = (0,3*57,86) + (0,7*113,87) = 97,07 m (Rank 47) 

Port 3 = (0,3*54,23) + (0,7*110,24) = 93,44 m (Rank 46) 

Port 4 = (0,3*50,60) + (0,7*106,61) = 89,81 m (Rank 45) 

Port 5 = (0,3*46,93) + (0,7*102,94) = 86,14 m (Rank 44) 

Port 6 = (0,3*43,34) + (0,7*99,35) = 82,55 m (Rank 42) 

Port 7 = (0,3*39,72) + (0,7*95,73) = 78,93 m (Rank 40) 

Port 8 = (0,3*35,11) + (0,7*91,12) = 74,32 m (Rank 38) 

Port 9 = (0,3*31,52) + (0,7*87,53) = 70,73 m (Rank 36) 

Port 10 = (0,3*28,05) + (0,7*84,06) = 67,26 m (Rank 34) 

Port 11 = (0,3*24,27) + (0,7*80,28) = 63,47 m (Rank 32) 

Port 12 = (0,3*20,51) + (0,7*76,52) = 59,72 m (Rank 30) 

Port 13 = (0,3*16,57) + (0,7*72,58) = 55,78 m (Rank 28) 

Port 14 = (0,3*12,95) + (0,7*68,96) = 52,16 m (Rank 26) 

Port 15 = (0,3*9,25) + (0,7*65,26) = 48,46 m (Rank 24) 

Port 16 = (0,3*1,52) + (0,7*57,53) = 40,73 m (Rank 21) 

Port 17 = (0,3*1,75) + (0,7*54,26) = 38,51 m (Rank 20) 

Port 18 = (0,3*5,48) + (0,7*50,53) = 37,01 m (Rank 18) 

Port 19 = (0,3*8,88) + (0,7*47,13) = 35,66 m (Rank 17) 

Port 20 = (0,3*12,96) + (0,7*43,05) = 34,02 m (Rank 16) 

Port 21 = (0,3*16,43) + (0,7*39,58) = 32,64 m (Rank 14) 

Port 22 = (0,3*20,08) + (0,7*35,93) = 31,18 m (Rank 13) 
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Port 23 = (0,3*24,60) + (0,7*31,41) = 29,37 m (Rank 12) 

Port 24 = (0,3*28,28) + (0,7*27,73) = 27,90 m (Rank 10) 

Port 25 = (0,3*31,77) + (0,7*24,24) = 26,50 m (Rank 9) 

Port 26 = (0,3*35,70) + (0,7*20,31) = 24,93 m (Rank 7) 

Port 27 = (0,3*39,27) + (0,7*16,74) = 23,50 m (Rank 6) 

Port 28 = (0,3*43,20) + (0,7*12,81) = 21,93 m (Rank 4) 

Port 29 = (0,3*46,71) + (0,7*9,30) = 20,52 m (Rank 3) 

Port 30 = (0,3*54,07) + (0,7*1,94) = 17,58 m (Rank 1) 

Port 31 = (0,3*57,94) + (0,7*1,93) = 18,73 m (Rank 2) 

Port 32 = (0,3*61,51) + (0,7*5,50) = 22,30 m (Rank 5) 

Port 33 = (0,3*64,54) + (0,7*8,53) = 25,33 m (Rank 8) 

Port 34 = (0,3*68,16) + (0,7*12,15) = 28,95 m (Rank 11) 

Port 35 = (0,3*73,22) + (0,7*17,21) = 34,01 m (Rank 15) 

Port 36 = (0,3*76,59) + (0,7*20,58) = 37,38 m (Rank 19) 

Port 37 = (0,3*80,28) + (0,7*24,27) = 41,07 m (Rank 22) 

Port 38 = (0,3*85,45) + (0,7*29,44) = 46,24 m (Rank 23) 

Port 39 = (0,3*89,09) + (0,7*33,07) = 49,87 m (Rank 25) 

Port 40 = (0,3*92,85) + (0,7*36,84) = 53,64 m (Rank 27) 

Port 41 = (0,3*96,58) + (0,7*40,57) = 57,37 m (Rank 29) 

Port 42 = (0,3*100,26) + (0,7*44,25) = 61,05 m (Rank 31) 

Port 43 = (0,3*104,05) + (0,7*48,04) = 64,84 m (Rank 33) 

Port 44 = (0,3*107,30) + (0,7*51,29) = 68,09 m (Rank 35) 

Port 45 = (0,3*112,07) + (0,7*56,06) = 72,86 m(Rank 37) 

Port 46 = (0,3*115,93) + (0,7*59,92) = 76,72 m (Rank 39) 

Port 47 = (0,3*119,89) + (0,7*63,88) = 80,68 m (Rank 41) 

Port 48 = (0,3*123,40) + (0,7*67,39) = 84,19 m (Rank 43)      

 

7.2.3 Sammanställning av medelportavstånd 

Beräkningarna av medelavståndet till lastportarna sammanfattas i figur 11 och 12. I Figur 11 

rankas portarna i fem olika kategorier baserad på resultatet från beräkningarna. Kategori 1 

infattar de 10 portarna med kortast medelavstånd, kategori 2 portarna med ranking 11-20, 

kategori 3 portarna med ranking 21-30, kategori 4 portarna med ranking 31-40 och kategori 5 de 

portar som har längst medelavstånd från torgen. Figur 12 sammanfattar beräkningarna i en graf 

där varje port har sitt exakta värde. Utifrån detta kan det konstateras att portarna som är nära 

stora torget 24-33 har kortast medelavstånd. Därefter följer portarna som är mellan stora och lilla 

torget 17-23 samt de två första portarna bredvid stora torget 35 och 36. Efter dessa portar ökar 

portarnas medelavstånd ganska konstant ju längre ifrån torgen dem är placerade åt båda sidorna 

av terminalen.   
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7.2.4 Avgående gods till övriga terminaler 

Distributionen till övriga Schenker terminaler i Sverige har analyserats genom ett framtagande 

av data på antal sändningar från hela år 2016. I tabell 9 nedan sammanfattas denna information. 

Då denna prioriteringsstudie fokuserar på att identifiera vilka avstånd på terminalen som kan 

minimeras har beslutet tagits att antal sändningar är det mest relevanta värdet för att kunna 

beräkna vilka destinationer som ska kopplas ihop med vilka portar. Detta baserat på att antal 

sändningar ger det mest rättvisa värdet av hur ofta terminalpersonalen behöver förflytta gods till 

respektive destination och därmed lastport. Varje sändning innebär en förflyttning oavsett hur 

tungt det är eller vilken volym det har.  

 
Tabell 9- Antal sändningar terminal 

Terminal Sändningar (st) 

Borlänge 9 651 

Borås 3 702 

Gävle 7 449 

Göteborg 14 145 

Halmstad 4 878 

Helsingborg 3 671 

Hudiksvall 2 391 

Hultsfred 2 922 

Jönköping 7 671 

Karlstad 7 518 

Kristianstad 2 558 

Linköping 13 862 

Luleå 5 698 

Malmö 13 694 

Nybro 2 390 

Skara 5 288 

Skellefteå 2 419 

Stockholm 31 162 

Sundsvall 4 664 

Umeå 2 774 

Vänersborg 4 391 

Värnamo 6 331 

Växjö 3 593 

Örebro 13 863 

Örnsköldsvik 1 383 

Östersund 3 586 
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För att kunna se en enkel jämförelse mellan terminalernas antal sändningar och portarnas 

medelavstånd har en jämförelse i tabell 10 genomförts. Den terminalen med högst antal 

sändningar har därmed kopplats till porten med kortast medelavstånd till torgen, därefter följer 

terminalerna i fallande ordning baserad på sändningar. I denna del av studien har portarna som 

ligger framför torgen och portarna som saknar lastzon exkluderats. Detta innefattar port 16-17 

och 28-34. Port 1-3 kommer att användas i senare delar av studien, detta eftersom att fallföretaget 

kommer att ta bort kylen och därmed kommer lastzoner till dessa portar tillkomma. Terminalerna 

som har fler än en lastport det vill säga Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att få lika 

många lastportar som tidigare i denna jämförelse.  

 
Tabell 10- Portsortering baserad på antal sändningar terminal 

Terminal  Procentuell andel 

sändningar  

Port baserat på antal 

sändningar 

Nuvarande port 

Stockholm 16,94 25,26,27 25,26,27 

Göteborg 7,69 23,24 23,24 

Örebro 7,54 22 41 

Linköping 7,53 21 35 

Malmö 7,44 19,20 20,21 

Borlänge 5,25 35 40 

Jönköping 4,17 18 8 

Karlstad 4,09 19 36 

Gävle 4,05 37 37 

Värnamo 3,44 38 9 

Luleå 3,10 15 39 

Skara 2,87 39 4 

Halmstad 2,65 14 11 

Sundsvall 2,53 40 7 

Vänersborg 2,39 13 22 

Borås 2,01 41 22 

Helsingborg 1,99 12 18 

Växjö 1,95 42 10 

Östersund 1,94 11 5 

Hultsfred 1,59 43 12 

Umeå 1,50 10 38 

Kristianstad 1,39 44 19 

Skellefteå 1,31 9 39 

Hudiksvall 1,30 8 8 

Nybro 1,30 7 12 

Örnsköldsvik 0,75 6 6 
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För att tydligt kunna se hur mycket avstånd som kan minimeras vid en omplacering av 

destinationerna i förhållande till antalet sändningar har en beräkning genomförts och 

sammanfattats i tabell 11. Beräkningen baseras på de framtagna portarna från tabell 10 och dess 

medelavstånd till torgen. Dessutom baseras beräkningarna som i tidigare delar av studien på det 

totala antalet sändningar år 2016.  

Avståndet till gammal port = (antalet sändningar * medelavstånd till gammal port) 

Avstånd till ny port = (antalet sändningar * medelavstånd till ny port)  

Vid analys av dessa värden är det viktigt att tillägga att ingen dubbelanvändning av portar som 

görs i nuläget hos fallföretag har tillämpats. Varje destination har fått en egen port och trots detta 

kan en procentuell minskning av avstånden på cirka 11,5 procent uppnås. Vid potentiell 

dubbelanvändning av lastportar och tillhörande lastzoner kommer avstånden kunna minskas 

ytterligare.  

  
Tabell 11- Avståndsförändring terminal 

Terminal  Avstånd gammal 

port (m) 

Avstånd ny port (m) Differens  

Stockholm 778 323 778 323 0 

Göteborg 405 042 405 042 0 

Örebro 795 320  432 248 -363 072 

Linköping 471 447 452 456  -18 991 

Malmö 456 421 477 099 20 678 

Borlänge 517 680 328 231 -189 449 

Jönköping 570 109 283 904 -286 205 

Karlstad 281 023 268 092 -12 9310 

Gävle 305 930 305 930  0 

Värnamo 447 792 292 745 -155 047 

Luleå 284 159 276 125 -8 034 

Skara 474 915 263 713 -211 202 

Halmstad 309 607 254 436 -55 171 

Sundsvall 368 130 250 177 -117 953 

Vänersborg 136 912 244 930 108 018 

Borås 115 428 212 384 96 956 

Helsingborg 135 864 219 232 83 368 

Växjö 241 665 219 353 -22 312 

Östersund 308 898 227 603 -81 295 

Hultsfred 174 502 189 462 14 960 

Umeå 128 270 186 579 58 309 

Kristianstad 91 218 174 174 82 956 

Skellefteå 120 636 171 096 50 460 

Hudiksvall 177 699 177 699 0 

Nybro 142 730 188 643 45 913 

Örnsköldsvik 114 167 114 167 0 

Summa 8 353 887 7 393 843 -960 044 
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7.2.5 Distribution inom distriktet 

Distribution inom distriktet kommer att analyseras baserat på framtagen data från månaden mars 

år 2017. I framtagandet har data från fallföretaget som är sorterat på postnummer kopplats ihop 

med tillhörande distributionskod och sammanfattats i tabell 12. I övrigt följer analysen av 

distribution inom distriktet samma princip som analysen av distributionen till övriga Schenker 

terminaler.  
Tabell 12- Antal sändningar distribution 

Distributionskod  Sändningar (st) 

101 693 

102 284 

103 689 

104 568 

105 612 

106 1 138 

107 130 

109 999 

111 230 

113 489 

115 653 

116 630 

117 531 

118 493 

201 511 

202 1 099 

204 569 

205 708 

206 1 760 

207 573 

208 938 

209 774 

210 723 

211 1 260 

212 1 098 

213 421 

302 1 030 

303 708 

304 351 

305 719 

306 1 012 

307 1 792 

308 922 

309 1 168 

311 1 429 

312 255 

316 489 

317 1 826 
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Jämförelserna mellan destinationerna inom distriktet baserad på antal sändningar och portarnas 

medelavstånd har sammanfattats i tabell 13. I denna analys har samma principer tillämpats som 

i tidigare avsnitt dock har även port 2-3 samt 46-48 tillämpats till denna del eftersom det är 

betydligt fler destinationer att ta hänsyn till. Ingen dubbelanvändning av portar och därmed 

tillhörande lastzonytor har tillämpats.  

 
Tabell 13- Portsortering baserad på antal sändningar distribution 

Distributionskod Procentuell andel 

sändningar 

Port baserat på antal 

sändningar 

Nuvarande port 

317 6,03 27 45 

307 5,92 26 38 

206 5,81 25 21,22 

311 4,72 24 41 

211 4,16 23 26 

309 3,86 22 39 

106 3,76 21 7 

202 3,63 35 18 

212 3,62 20 27, 28, 29 

302 3,40 19 35 

306 3,34 18 37 

109 3,30 36 9 

208 3,10 37 23 

308 3,05 38 39 

209 2,56 15 24 

210 2,39 39 25 

305 2,37 14 37 

205 2,34 40 20 

303 2,33 13 36 

101 2,29 41 4 

103 2,28 12 5 

115 2,16 42 12 

116 2,08 11 13 

105 2,02 43 6 

207 1,89 10 22 

204 1,88 44 19 

104 1,88 9 7 

117 1,75 45 14 

201 1,69 8 18 

118 1,63 46 15 

113 1,61 7 11 

316 1,61 47 44 

213 1,39 6 27,28,29 

304 1,16 48 36 

102 0,94 5 4 

312 0,84 4 41 

111 0,76 3 10 

107 0,43 2 8 
 



43 

 

På samma vis som vid distributionen till övriga Schenker terminaler har beräkningar av det totala 

avståndet till destinationerna inom distriktet genomförts. Studien visar på en avståndsminskning 

på 6,4 procent, i detta fall måste ännu större hänsyn tas till aspekten att ingen dubbelanvändning 

har tillämpats. Vid dubbelanvändning kan användandet av portarna som är placerade längst ifrån 

torgen undvikas och därmed ytterligare avstånd minskas och arbetstid reduceras. Vid 

distributionen är det högaktuellt med dubbelanvändning då antalet sändningar variera mycket.  
Tabell 14- Avståndsförändring distribution 

Distributionskod Avstånd gammal port (m) Avstånd ny port (m) differens 

317 133 042 42 911 -90 131 

307 82 862 44 675 -38 187 

206 56 162  46 640 -9 522 

311 81 982 39 869 -42 113 

211 31 412 37 006 5 594 

309 58 248 36 418 -21 830 

106 89 822 37 144 -52 678 

202 40 674 37 377 -3 297 

212 24 137 37 354 13 217 

302 35 030 36 730 1 700 

306 41 563 37 454 -4 109 

109 70 659 37 343 -33 316 

208 27 549 38 524 10 975 

308 45 980 42 633 -3 347 

209 21 595 37 508 15 913 

210 19 160 36 056 16 896 

305 29 529 37 503 7 974 

205 24 086 37 977 13 891 

303 26 465 39 492 13 027 

101 62 238 39 757 -22 481 

103 59 350 41 147 -18 203 

115 37 997 39 866 1 869 

116 35 141 39 986 4 845 

105 50 521 39 682 -10 839 

207 17 866 38 540 20 674 

204 20 291 38 743 18 452 

104 44 832 40 175 -4 657 

117 27 697 37 689 9 992 

201 18 912 37 978 19 066 

118 23 891 37 823 13 932 

113 31 037 38 597 7 560 

316 33 296 39 453 6 157 

213 9 255 34 754 25 499 

304 13 120 29 551 16 431 

102 25 506 24 464 -1 042 

312 14 629 22 902 8 273 

111 15 470 21 491 6 021 

107 9 662 12 619 2 957 

Summa 1 490 668 1 395 831 -94 837 
 



44 

 

7.2.6 Lastzonanalys 

Vid summering av det totala antalet sändningar i destinationsgrupperna 100, 200 och 300 nedan 

framgår det att 300 har flest sändningar, 200 näst flest och 100 minst antal sändningar. Dessutom 

har en beräkning på antal sändningar per dag genomförts för att senare kunna göra jämförelse 

med lastzonytor. Under perioden för datainsamlingen har distribution inom distriktet körts 23 

dagar.  

 

100 = 693+ 284+689+568+612+1138+130+999+230+489+653+630+531+493 = 8 139 st 

200 = 511+1099+569+708+1760+573+938+774+723+1260+1098+421=10 434 st 

300 = 1030+708+351+719+1012+1792+922+1168+1429+255+489+1826=11 701 st  

Totala antal sändningar = 8139 + 10 434 + 11 701 = 30 274 st 

Snittantal sändningar per dag = 30 274/23 = 1 316,26 st  

Snittantal sändningar per dag 100 = 8 139/23 = 353,87  st  

Snittantal sändningar per dag 200 = 10 434/23 = 453,65  st  

Snittantal sändningar per dag 300 = 11 701/23 = 508,74 st  

 

För vidare analys av destinationsgrupperna behöver lastzonytan beräknas. Den totala lastzonytan 

uppgick till 2 484,54 m2, varav lastzon 300 har störst yta, 200 näst störst och 100 minst 

lastzonyta.  

 

Lastzonyta 100 = (18,23 * 41,35) – (15,1*4,33) = 688,43 m2 

Lastzonyta 200 = (18,23 * 41,23) – 16 = 750 = 735,62 m2 

Lastzonyta 300 = (24,83* 42,71) = 1 060,49 m2  

Total lastzonyta = 688,43 + 735,62 + 1 060,49 = 2 484,54 m2 

 

Eftersom varje destinationsgrupp varierar i antal sändningar och storlek på lastzonytan är det 

viktigt att sätta dessa i förhållande till varandra. Genom beräkning av den genomsnittliga 

lastzonytan per sändningar framgår det att destinationsgruppen 200 har klart minst lastzonyta 

och är därmed den enda gruppen som ligger under det totala snittet.  

  

Lastzonyta per sändning = 2 484,54/1 316,26 = 1,89 m2 

Lastzonyta per sändning 100 = 688,43/353,87 = 1,95 m2 

Lastzonyta per sändning 200 = 735,62/453,65 = 1,62 m2 

Lastzonyta per sändning 300 = 1 060,49/508,74 = 2,08 m2 
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7.3 Återtagsprocessen 

Vid beskrivning av processen för återtag är det viktigt att analysera hela processen för att sedan 

kunna koppla aktiviteterna till de kostnader som uppstår. Processen startar med att gods inte 

levereras till kund under distributionen och avslutas med en leverans till kund vid ett senare 

tillfälle. Däremellan finns det ett antal steg som behöver genomföras, se figur 13 nedan. Stegen 

definieras som följande:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport tillbaka till terminal: 

Istället för att levereras till kund ligger godset kvar på transportbilen och tar upp lastyta som inte 

kan användas för gods som plockas upp under körningen.   

 

Lossning på terminal: 

Lossning sker som vanligt på terminalen, men istället för att placeras på torget kör chaufförerna 

godset till återtagsplatsen som är lokaliserad vid den mittersta mellanlagringen. Vid 

återtagsplatsen sker sedan vidare hantering av godset.  

 

Registrering: 

Registreringen sköts av arbetsledarna på terminalen som kollar varför återtaget skett. Det finns 

ett antal kategorier av återtag: Ej lastat, fel adress, fellastat, försenad, hittar ej mottagare, portkod, 

stängt, sändning saknas och vägrar ta emot. Det är enbart gods som är försenade, det vill säga 

hann ej levereras som körs ut igen utan att ta kontakt med kund.   

 

CPM-support: 

Alla återtag förutom de försenade behöver hanteras i CPM-supporten. Det är deras uppgift att 

kontakta kunden för att bestämma vad som ska ske med godset. Om det ska levereras på ett nytt 

datum, om det ska hämtas upp på terminalen, om det behöver lagring eller annan lösning. 

 

 

 

Figur 13- Processbeskrivning återtag 
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Mellanlagring: 

Mellanlagring av gods sker när den avsedda lastzonen antingen används till placering för gods 

till annan Schenker terminal eller är under hanteringen av CPM-support.   

 

Placering på lastzon: 

Placeringen på lastzonerna sköts av terminalarbetarna, oberoende av tidigare steg hanteras godset 

här som ett vanligt gods och placeras i lastzonen.  

 

Lastning för transport: 

Lastning sker som vanligt på terminalen, chauffören lastar själv på godset med de övriga 

sändningarna till destinationen.  

 

7.3.1 Återtag Schenker Västerås Mars månad 

I tabell 15 nedan följer en sammanställning av antalet återtag som har skett hos fallföretaget 

under Mars månad 2017. I analysen har orsakerna till återtagen delats in i åtta olika kategorier. 

Den klart största orsaken till att återtag sker är att transporten blir försenad och inte hinner ut 

med leveransen. När återtag av denna sort sker behöver ingen kontakt med kund ske och en ny 

leverans kan ske på nästföljande arbetsdag. Detta innebär att ca 50 procent av återtagen behöver 

hanteras av CPM-supporten och 50 procent behöver inte det. Att det är stängt hos kunden är även 

det en stor anledning till återtag, med 30,98 procent är det den näst mest förekommande orsaken. 

Alla de nästföljande orsakerna till återtag inklusive att det är stängt hanteras på liknande sätt av 

fallföretaget och samma hanteringsprocess utförs. Vid summering av det totala antalet återtag 

jämfört med hur många sändningar som levererats i månaden mars framgår det att 5,74 procent 

av leveranserna leder till att ett återtag sker. Analysen av siffrorna visar även att det är stora 

skillnader mellan de två aktiva åkerierna som sköter transporterna. Det ena åkeriet har återtag på 

7 procent av deras leveranser medans det andra har återtag på 2,25 procent av leveranserna.  

 

Tabell 15- Antal återtag mars 2017 

Orsak återtag Antal återtag Procentuell andel 

av återtagen 

Försenad 793 50,64 

Stängt 485 30,98 

Ej lastat 99 6,32 

Fel adress 68 4,34 

Hittar ej mottagare 60 3,83 

Fellastat 29 1,85 

Portkod 16 1,02 

Vägrar ta emot 14 0,89 

Sändning saknas  2 0,13 

Summa: 1566 100 
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7.3.2 Identifiering av kostnadsställen och aktiviteter  

Som tidigare nämnt i den teoretiska referensramen består logistikkostnader av kostnaderna som 

uppstår av de logistiska aktiviteterna (Jonsson & Mattsson, 2016). Med detta i åtanke har 

processen för återtag analyserats för att kunna identifiera alla aktiviteter som genererar kostnader. 

För att kunna genomföra detta behöver processen delas in i ett antal kostnadstyper. De 

identifierade kostnadstyperna är hanteringskostnader, lagringskostnader, administrativa 

kostnader och transportkostnader, se figur 14 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanteringskostnader 

Hanteringskostnaderna innefattar den fysiska hanteringen som fallföretagets personal utför på 

terminalen vid ett återtag. Två aktiviteter har identifierats i återtagsprocessen registrering och 

utkörning till lastzonen eller mellanlagringen. Registreringen utförs utav arbetsledarna på 

terminalen, genom en tidsstudie har ett genomsnitt på 1,5 minut per återtag framtagits. Utkörning 

till lastzon och mellanlagringen har genom tidsstudie uppskattats till 1,5 minut, denna uppgift 

utförs av terminalarbetarna. Medelkostnaden för en terminalarbetare uppgår till 270,5 kr/h, 

kostnaden innan klockan 18 är 255 kr/h, mellan 18 och 23 är kostnaden 307 kr/h och under 

nattskiftet efter klockan 23 uppgår kostnaden till 342 kr/h. Dessutom uppstår en kostnad på 12 

kr/h för alla aktiviteter som utförs med en truck vilket i detta fall innefattar utkörningen till 

lastzon.  

 

Lagringskostnader  

Lagringskostnaden innefattar den tiden som godset befinner sig på terminalen efter att godset 

återvänt från den ursprungliga leveransen. Här har genom intervjuer med produktionschefen ett 

värde på 16 kronor per dag framtagits.  

 

Administrativa kostnader 

De administrativa kostnaderna vid återtagsprocessen grundas i CPM-supportern. Tiden för denna 

administrativa aktivitet tar i snitt 10 minuter. Kostnaden beräknas genom den totala 

månadskostnaden för de anställda på CPM-supporten på 38 000 kronor divideras med antal 

timmar per månad som i snitt är 172. Detta resulterar i en timkostnad på 220,9 kr/h.   

 

 

Figur 14- Logistikkostnader 
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Transportkostnader 

Transportkostnaderna består av den extra transport av sändningen som inte levererats till kunden. 

Det vill säga kostnaden som genereras av fallföretagets åkerier. Denna kostnad är tyvärr 

sekretessbelagd enligt kontrakt från fallföretag. Detta resulterar i att studien inte kommer att 

kunna genomföra en beräkning av transportkostnaderna för återtagen.  

 

7.3.3 Kostnadsberäkning av återtag 

Som tidigare nämnt består den totala kostnaden för ett återtag av hanteringskostnader, 

lagringskostnader, transportkostnader och administrativa kostnader. Det gäller att ha i åtanke att 

denna beräkning endast baseras på den extra kostnaden som ett återtag genererar. Det vill säga 

att kostnaden för den ursprungliga sändningen inte tas hänsyn till.  

 

Hanteringskostnad 

Registreringskostnaderna beskrivs som följande, tiden för arbetsmomentet uppskattas till 1,5 

minut och personalkostnaden till 270,5, denna kostnad kan anpassas om den exakta tiden som ett 

återtag utförs kan beaktas. Kostnaden för registreringen uppgår därmed i snitt till 6,76 kr per 

återtag. 

 

Registreringskostnad = tid för registrering * personalkostnad 

 

Registreringskostnad = 0,025 * 270,5= 6,76 kr  

 

Vidare beräknas kostnaden för utkörningen av godset, genom att addera personalkostnaden och 

truckkostnaden och multiplicera detta med tiden som aktiviteten tar att utföra. Exakt som vid 

registreringen kan den personalkostnaden vid specifika beräkningar variera men för att kunna ta 

fram en generell beräkning används medelkostnaden som uppgår till 270,5 kr/h.  

 

Utkörningskostnad = tid för utkörning* (personalkostnad + truckkostnad) 

 

Utkörningskostnad = 0,025 * (270,5 + 12) = 7,06 kr 

 

Detta resulterar i att den totala hanteringskostnaden definieras som följande, se beräkningar 

nedan. Den totala kostnaden för hanteringen av återtag uppgår därmed till 13,82 kr. 

 

Hanteringskostnad = Registreringskostnad + utkörningskostnad 

 

Hanteringskostnad = (tid för registrering * personalkostnad) + tid för utkörning * 

(personalkostnad + truck kostnad) 

 

Hanteringskostnad = 6,76 + 7,06 = 13,82kr per återtag 
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Lagringskostnad 

Lagringskostnad = 16 * x   där x = antalet påbörjade dygn.  

 

Administrativkostnad 

Den administrativa kostnaden för ett återtag består av CPM-supporten. Tiden för denna aktivitet 

uppgår till 10 minuter och personalkostnaden till 220,9 kr/h. Detta resulterar i att den 

administrativa kostnaden blir 36,82 kr per återtag. Som tidigare nämnt gäller det dock att ta 

hänsyn till att om återtag beror på försening uppkommer ingen administrativ kostnad eftersom 

sändning bara transporteras vid nästa möjliga körning.  

 

CPM-support = tid * personalkostnad 

 

CPM Support = 0,167 * 220,9 = 36,82 kr 

 

7.3.4 Total kostnad för återtag 

Den totala kostnaden för ett återtag beräknas därmed som följande: 

 

Total kostnad per återtag = hanteringskostnad + lagringskostnad + transportkostnad + 

administrativ kostnad  

 

Om återtaget beror på felorsaken ”försenad” kommer inga administrativa kostnader att uppstå 

med anledning att CPM-supporten inte kommer att behöva hantera återtaget.  

 

Total kostnad per återtag beroende på orsak försenad = hanteringskostnad + lagringskostnad + 

transportkostnad 

 

Därmed beräknas de totala kostnaderna som följande. 

 

Total kostnad per återtag = (0,025 * 270,5) + (0,025 * (270,5 + 12)) + (16 * x) + (Transport) + 

(0,167 * 220,9) 

 

Total kostnad per återtag = 50,64 + transport + 16 * x 

 

Total kostnad per återtag beroende på orsak försenad = (0,025 * 270,5) + (0,025 * (270,5 + 12)) 

+ (16 * antal dygn) + (Transportkostnad) 

 

Total kostnad per återtag beroende på felorsak försenad = 13,82 + transportkostnad + 16 

* x 
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8 ANALYS 

I denna del av rapporten presenteras studiens analys som baseras på resultatet från fallstudien 

med koppling till den teoretiska referensramen. Analysen är indelad i tre delar som är baserade 

på studiens tre forskningsfrågor. Den första delen handlar om hur ett godsflöde kan 

effektiviseras i en icke-tillverkande verksamhet och vilka slöserier som har identifierats under 

studien. Andra delen presenterar analytiska jämförelser mellan resultatet av layout-delen som 

inriktar sig på prioriteringar, denna del avslutas med en presentation av två förbättringsförslag 

på placeringen av leveransdestinationerna. Den sista delen av analysen handlar om den 

framtagna kostnadsberäkningen av fallföretagets återtag.  

 

8.1 Identifiering av slöseri 

För att kunna etablera en teoretisk bakgrund till fallföretagets verksamhetsområde och för att 

kunna genomföra en identifiering av slöseri har följande forskningsfråga framtagits: 

 

 Vilka faktorer är avgörande för hur effektivt ett godsflöde i en icke-tillverkande 

verksamhet kan vara?  

 

I bakgrunden och problemformuleringen framgår det att effektiv godshantering i en icke-

tillverkande verksamhet bland annat leder till minskade kostnader samt ökad leveransservice och 

leveranssäkerhet (Oskarsson et al., 2013). 3PL-företag som erbjuder transport-och 

lagringstjänster är också väldigt prisberoende eftersom kunder ofta väljer aktör baserat på pris 

och leveranssäkerhet (Prockl et al., 2012). Med detta i åtanke betraktas en effektivisering av det 

interna godsflödet på fallföretaget vara av högsta prioritet. Enligt Sörqvist et al. (2013) är en del 

i att effektivisera ett flöde eller en arbetsprocess att identifiera slöseri. Detta görs enklast genom 

en kartläggning av de befintliga processerna med mål att identifiera alla icke-värdeskapande 

aktiviteter (ibid). I studiens nulägesanalys och resultat framgår det att ett antal icke-

värdeskapande aktiviteter har identifierats vilket leder till en minskad effektivitet hos 

fallföretaget. De identifierade slöserierna är baserade på layout och återtag. Dessutom beskrivs 

även övriga identifierade slöserier.  

 

8.1.1 Slöseri layout 

Fallföretagets placering av de olika leveransdestinationerna på terminalen baseras i nuläget på 

att destinationerna som tillhör samma åkeri ska ligga nära varandra. Detta leder som påvisat i 

resultatdelen av studien till att avstånden som terminalarbetarna behöver förflytta godset i 

terminalen blir längre än nödvändigt. Bartholdi & Hackman (2011) och Jonsson & Matsson 

(2011) menar båda att den vanligaste prioriteringen i en terminal bör baseras på fysisk närhet. 

Det vill säga att godsen som behandlas mest bör ligga närmst utkörningsplatsen. Vid adapterande 

av detta på fallföretagets godssortering innebär det att gods som tillhör destinationer med ett stort 

antal sändningar bör prioriteras och ligga nära torgen som är utgångspunkterna för det interna 

godsflödet. Detta leder till att slutsatsen kan dras att prioriteringen av gods och tillhörande 

destinationer är ett slöseri. De två typerna av slöseri som identifierats i detta avseende beskrivs 

enligt Liker (2009) och Sörqvist (2013) som onödiga transporter eller förflyttningar och 
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onödigarbetsmoment. Dessa slöserier har en direkt påverkan på effektiviteten i fallföretagets 

interna godsflöde och påverkar effektiviteten på ett negativt sätt.  

 

8.1.2 Slöseri återtag 

Vid analys av återtagen krävs ingen omfattande analys för att identifiera processen som ett 

slöseri. Att fem av åtta typer av slöseri som beskrivs av Liker (2009) och Sörqvist (2013) som 

slöserierna i leankonceptet är ett tydligt tecken. Två av de tre typerna av slöseri som inte kunde 

identifieras är överproduktion och överlager. Dessa två är svåra att adaptera till en icke-

tillverkande verksamhet som fallföretaget är. Det sista slöseriet outnyttjad kreativitet hos de 

anställda är också svår att analysera i denna studie. Detta med anledning av att återtagen 

genereras till största del av åkerierna och majoriteten av deras arbetsprocess sker utanför 

terminalen. Då denna studie har begränsat sig till de interna arbetsprocesserna som sker innanför 

terminalen har en rättvis bedömning av detta slöseri inte kunnat genomföras. Att återtagen 

identifierats som slöseri är inget resultat som på något sätt är förvånande eftersom 

återtagsprocessen endast tillämpas om någonting har gått fel under en planerad leverans.  

Sörqvist (2013) menar att ett slöseri kan uppstå i form av förflyttningar, rörelser, aktiviteter och 

arbetsmoment som sker i onödan eller där fel uppstår. Vid analys av återtagsprocessen i detta 

avseende kan det konstateras att processen stämmer in på alla definitioner av begreppet slöseri. 

Detta gör återtagsprocessen till en process som fallföretaget bör lägga stort fokus på att hitta 

förbättringar, speciellt med tanke på att strax under sex procent av alla sändningar resulterar i ett 

återtag. 

 

8.1.3 Övriga slöserier  

Vid analys av den teoretiska referensramen och vid jämförelser med nulägesanalysen framgår 

det att typen av lagerlayouten är en aspekt som kan påverkar effektivitet av godsflödet genom 

terminalen. Bartholdi & Hackman (2011), Huertas et al. (2007) och Jonsson och Matsson (2011) 

menar alla att det finns två typer av lagerlayouter U-format och linjärt flöde. En U-formad 

lagerlayout möjliggör enklare prioritering av gods men icke-prioriterat god behöver förflyttas 

betydligt längre. I ett linjärt flöde förflyttas gods ungefär lika långt och komplexiteten i 

arbetsprocessen kan minskas. Denna typ brukar passa bra till terminalen med hantering av höga 

volymer (ibid). Vid analys av detta framgår det att ett linjärt flöde med portar på båda sidorna 

där crossdocking principen tillämpas skulle vara den mest optimala för fallföretaget. På så sätt 

skulle ankommande och avgående gods att kunna tas emot på varsin sida av terminalen. Detta 

har diskuterats med produktionschefen och arbetsledarna på fallföretaget som håller med om 

detta. Då terminalens storlek, omfattning och belägring i nuläget på grund av storleksbegränsning 

inte tillåter denna princip har denna aspekt dock valts att inte analyseras mer noggrant. För att 

denna förändring skulle kunna genomföras skulle terminalen behöva omplaceras och förstoras. 

Istället kommer fokus läggas på att effektivisera flödet i den befintliga terminalen där en U-

formad lagerlayout tillämpas.  
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8.2 Layout prioritering  

Resultatet och analysen kring prioritering i avseende till layouten grundas i den framtagna 

forskningsfrågan: 

 

 Hur kan layouten i en terminal effektiviseras baserat på prioritering av gods? 

 

Tiden det tar att plocka upp en sändning och transportera den internt är en av de största 

kostnadsposterna i ett lager. Detta beror mycket på att förflyttningar generellt sätt kräver väldigt 

mycket arbetskraft (Bartholdi & Hackman, 2011). Med det framtagna resultatet i åtanke bör 

därför en omsortering av destinationsplacering på terminalens lastzoner övervägas av 

fallföretaget. Enligt Jonsson & Mattsson (2011) finns det dock flera aspekter utöver fysisk närhet 

som bör ta hänsyn till. Till exempel valet mellan fast eller flytande lagerplacering. Fallföretaget 

har i nuläget fasta placeringar av destinationer som tillhör respektive lastport och tillhörande 

lastyta. Hypotetiskt sätt skulle förmodligen en flytande placering som baseras på det dagliga 

antalet sändningar vara den mest optimala lösningen ur layout perspektiv. I detta fall skulle varje 

dagsplanering av distributionen planeras utefter antalet sändningar som ska köras den specifika 

dagen och destinationerna skulle då få en lastport baserat på daglig mängd istället för att baseras 

på ett genomsnitt över en längre tid. Via intervju och observationer har dock detta tankesätt 

uteslutits på grund av flera faktorer. Den första är att delar av det ankommande godset som ska 

distribueras anländer väldigt nära inpå avgångstiden för det avgående godset. Detta leder till att 

godset som anländer till terminalen tidigare i detta fall skulle behöva vänta på att köras ut till 

lastzon tills allting anlänt och den dagliga beräkningen genomförts. För att detta skulle kunna 

fungera skulle fallföretaget behöva veta exakt vilka mängder som kommer att anlända till 

terminalen och vilka destinationer som detta gods ska levereras till. Denna typ av detaljerad 

informationen och tillhörande system där informationen skulle sammanställas finns inte idag 

vilket leder till att bedömningen gjorts att fast lagerplacering är den teorin som bör tillämpas för 

tillfället. Med detta sagt finns det fortfarande fler aspekter än antal sändningar som måste 

övervägas vid en förändring av terminallayouten. Enligt Jonsson & Mattsson (2011) är ett sätt 

att minimera hanteringsarbete i ett lager att tillämpa zonindelning. Vidare menar Le-Duc & 

Koster (2005) att zonindelning bidrar till att de anställda arbetar snabbare och hittar den tänkta 

sändningen. Detta går till exempel att adaptera på fallföretagets åkerier som sköter transporten 

till slutkunden. Genom att åkerierna ofta har destinationer som ligger inom samma geografiska 

område finns det vissa fördelar med att åkeriernas destinationer ligger nära varandra på 

terminalen. Med detta i åtanke har resultatet av denna studie analyserats från två olika perspektiv. 

Den första delen kommer enbart att baseras på fysisk närhet och därför inte ta hänsyn till de 

övriga aspekterna. Den andra delen av analysen kommer att ta hänsyn till de tidigare nämnda 

aspekterna. På så sätt kommer två olika förbättringsförslag att kunna presenteras. Detta kommer 

dock endast att innefatta distributionen till kunder inom distriktet. För leveranserna till övriga 

Schenker terminaler kommer endast ett förbättringsförslag att tas fram. Detta på grund av att 

destinationerna inom distriktet är betydligt fler och att det finns ett mycket tydligare samarbete 

mellan de olika destinationerna i jämförelse emot transporterna till övriga Schenker terminaler.  

 

  



53 

 

8.2.1 Portavståndsberäkning och gångplacering 

Målet med lagerhantering är att koordinera alla processer och aktiviteter på det mest effektiva 

sättet (Tompkins et al., 2010). Enligt Faber et al. (2013) består lagerhantering av planerings- och 

uppföljningsförfarande som bör resultera i bästa möjliga output. För att kunna uppnå detta är det 

av högsta prioritet att analysera sin egen verksamhet i detalj för att kunna identifiera möjliga 

förbättringsområden. Med mål att kunna identifiera vilka destinationer som bör kopplas till vilka 

lastportar på fallföretagets terminal har en analys av vilka lastportar som är mest gynnsamt 

placerade genomförts. Resultatet från denna del av studien som sammanfattats i figur 11 och 12 

visar att många av portarna som ligger mest gynnsamt till inte kan användas för distribution 

eftersom lastyta saknas eller delar av lastytan är blockerade på grund av terminalens layout. Att 

portarna som ligger framför torgen endast kommer att kunna användas för lossning av gods är 

någonting som får accepteras. Däremot bör fallföretaget överväga att ändra layout framför port 

28 och 29 där det i nuläget är ett litet kontor placerat vid delar av den potentiella lastytan. Att 

kunna utnyttja de mest gynnsamt placerade lastportarna skulle öka produktivitet av det interna 

godsflödet. Enligt Huertas et al. (2007) är cykeltid och produktivitet två av de kategorierna som 

prestanda i ett lager mäts i. Där cykeltiden mäter tiden per hanterat gods eller order. 

Produktiviteten innefattar aspekter som personalens produktivitet, resursförbrukning och 

flödesmängd. Fallföretagets interna godshanteringsprocess anses påverkar alla dessa aspekter, 

vilket är ett tydligt tecken på att en optimering utav layouten är av direkt värde för fallföretaget. 

Att optimera godsflödet och därmed minska hanteringen kommer därmed indirekt också att 

påverka de andra på kategorierna som prestanda mäts i som beskrivs av Huertas et al. (2007) 

som kvalitet i form av precision vid lagring och plockning och ekonomin.    

 

En aspekt som kan påverka lagerlayoutens lastzonytor är gångplaceringen på terminalen. Enligt 

Mohsen (2002) är gångplaceringen en avgörande faktor på hur effektivt en lagerlayout är 

utformad. Vidare menar Bartholdi & Hackman (2011) att avståndet mellan gångarna baseras på 

två huvudfaktorer hanteringseffektiviteten och ytutnyttjandet och att det gäller att hitta den 

optimala lösningen baserad på dessa faktorer. Jonsson & Mattson (2011) håller med om dessa 

faktorer men menar samtidigt att det finns en tumregel att hanteringseffektivitet ofta är viktigare 

än ytutnyttjande. Med detta i åtanke har fallföretaget gångar analyserats genom observationer av 

godsförflyttningen. Genom detta samt via intervjuer med produktionschefen har det dock 

framgått att gångplacering inte kommer att kunna effektiviseras. Detta på grund av att gångarna 

i nuläget redan är ytoptimerade till en storlek som precis räcker för att truckarna ska kunna 

opereras i gångarna. Då en förstorning av gångarna inte heller uppskattades som ett alternativ 

bestämdes att gångarna skulle fortsätta att ha samma storlek i denna studie. Detta innebär att alla 

gångar mellan lastzonerna är lika breda.  
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8.2.2 Förbättringsförslag 1 

Vid förbättringsförslag 1 baseras layouten först och främst på fysisk närhet. I detta 

lösningsförslag kommer ett förslag att presenteras för distributionen inom distriktet och ett för 

avgående gods till övriga Schenker terminaler. Som tidigare nämnt kommer totalt endast ett 

förslag att presenteras på avgående gods till övriga Schenker terminaler, detta resulterar i att alla 

aspekter både de teoretiska såväl som input från fallföretaget kommer att tas hänsyn till. För 

distributionen inom distriktet kommer lösningsförslag 1 endast att ta hänsyn till placering av 

destinationer baseras på antalet sändningar och ingen hänsyn tas till aspekter som till exempel 

att åkerier ska ha sina lastportar bredvid varandra. Till skillnad från resultatdelen kommer dock 

dubbelanvändning av lastportar och tillhörande lastzoner att tillämpas i specifika fall. 

Lastportarna 46-48 kommer inte att användas då de endast är avsedda för utrikestrafik. Däremot 

kommer portarna 1-4 att vara tillgängliga för användning i denna del av studien. Se figur 15 som 

visuellt beskriver det framtagna förbättringsförslaget.  

 

Avgående gods till övriga terminaler 

Destinationerna till övriga Schenker terminaler har för det mesta baserats på fysisk närhet. 

Utöver detta har även aspekten att vissa terminaler och tillhörande åkerier har samarbete tagits 

hänsyn till. I dessa fall behöver destinationerna ligga bredvid varandra för att gods skall kunna 

flyttas från en destination till den andra. Detta gäller terminalerna Malmö (MMA), Helsingborg 

(HBG) och Kristianstad (KID) samt Luleå (LLE), Umeå (UME) och Skellefteå (SFT). På grund 

av detta har Malmö flyttats från de bäst belägna portarna mellan lilla och stora torget till lastport 

37 och 38 detta för att destinationerna Kristianstad och Helsingborg inte har stora mängder 

sändningar. För att den lilla destinationen Kristianstad inte ensamt ska ligga på en bra belägen 

port har den andra destinationsgruppen valts att placeras bredvid denna. Då avgående gods för 

gruppen Luleå, Umeå och Skellefteå har tidiga avgångstider vid 17:30 och gruppen Malmö, 

Helsingborg och Kristianstad vid 19:30 har en dubbelanvändning av lastport 39 och 40 

tillämpats. Helsingborg och Skellefteå samt Kristianstad och Umeå delar samma port, i dessa fall 

kommer den förskjutna avgångstiden att innebära att ingen krock vid lastning av transportbilarna 

kommer att ske.  En annan justering som har genomförts är att destinationerna Örebro (ORE) 

och Linköping (LKP) har förflyttats till portarna 35 respektive 36. Detta på grund av att dessa 

destinationer har väldigt stort antal sändningar och bedömningen gjordes att en större lastzonyta 

skulle behövas. I övrigt har alla destinationer kopplats till den porten som motsvarar 

prioriteringsordningen. Alla dessa layoutförändring resulterar i en procentuell förminskning av 

avstånden på 11,7 procent jämfört med hur layouten ser i nuläget hos fallföretaget, se Bilaga 2 

för beräkningen av avståndsberäkningen.  

 

Distribution inom distriktet 

Distributionen inom distriktet har för det mesta baserats på fysisk närhet. Det finns dock några 

aspekter som har tagits hänsyn till. Bland annat har de två destinationerna med flest antal 

sändningar 317 och 307 fått dela på tre lastzoner 27-29. Fortsättningsvis har destinationerna 206 

och 311 blivit tilldelade lastportarna 35 och 36 för att få en större lastyta. Därefter har alla 

destinationer kopplats till den mest gynnsamma lastporten ur avståndshänsyn i fallande ordning. 

Destinationerna 111 och 107 har kopplats till port 1 och kommer därmed att dubbelanvändas. 

Detta förbättringsförslag resulterar i en förkortning av avstånden på 8,4 procent (Bilaga 1).  
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Figur 15- Förbättringsförslag 1 
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8.2.3 Förbättringsförslag 2 

Vid framtagandet av förbättringsförslag 2 har distributionen inom distriktet valts att delas upp i 

zoner vilket det även görs i nuläget av fallföretaget. Den främsta skillnaden är att 

destinationsgrupp 200 och 300 har bytt plats, se figur 16 för en visuell beskrivning av 

lösningsförslag 2. Denna förändring gjordes till stor del för att destinationsgruppen 300 är 

gruppen som har flest destination med ett stort antal sändningar och därför ska prioriteras. I de 

respektive destinationsgrupperna 100, 200 och 300 har sedan placeringen baserats på 

prioriteringsordningen i fallande ordning. Dubbelanvändning har tillämpats i två fall port 18 och 

port 45 och i dessa fall har de minsta destinationerna från grupperna valt att sammankopplas. 

Förbättringsförslag 2 resulterar i en procentuell förkortning av avstånden som gods behöver 

förflyttas på terminalen på 7,4 procent. För beräkningen av förflyttningarna se Bilaga 3. 
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Figur 16- Förbättringsförslag 2 
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8.3 Kostnadsberäkning återtag 

Denna del av analysen baseras på den tredje forskningsfrågan: 

 

 Vilka logistikkostnader uppstår i en icke-tillverkande verksamhet och hur kan dessa 

kopplas till specifika processer och aktiviteter? 

 

Zeng & Rosetti (2004) beskriver att logistikkostnaderna blivit en av de viktigaste aspekterna som 

företag bör ta hänsyn till. Vidare menar Jonsson & Mattsson (2016) att identifiering av 

logistikkostnader och vilka aktiviteter som binder kapital görs med syftet att utvärdera 

effektivitet i en aktivitet. Med detta i åtanke är det viktigt för fallföretaget att ha koll på alla delar 

av arbetsprocessen för att kunna veta exakt vilka delar som är kostnadsdrivare. För att kunna 

beräkna kostnaderna är det därmed av högsta prioritet att noggrant analysera återtagsprocessen. 

Genom detta framgick det att det finns två huvudtyper av återtag, de som beror på felorsaken 

försenad och övriga. Genom analys av mars månad 2017 framgår det även att de två 

felkategorierna är ungefär lika stora och därmed lades mycket fokus på båda delarna. De 

identifierade aktiviteterna i återtagsprocessen kopplades sedan till de olika kostnaderna. Dessa 

kostnader beskrivs enligt Jonsson & Matsson (2016) som transportkostnader, 

hanteringskostnader, lagerkostnader, administrativa kostnader, kapacitetsrelaterade kostnader 

och brist- och förseningskostnader. Av dessa kostnader kunde två typer exkluderas från 

beräkningen kapacitetsrelaterade kostnader och brist- och förseningskostnader. De 

kapacitetsrelaterade kostnaderna valdes att inte tas hänsyn till eftersom fallföretaget hade som 

önskemål att endast kolla återtagsprocessen kostnadsdrivare och inte ta hänsyn till fast kostnader 

som uppstår hur som helst. Stora delar av dessa kostnader uppstår för åkerierna och dessa 

kostnader har valts att ses som transportkostnader i denna studie. Alla arbetsmoment som utförs 

med hjälp av en truck har valts att tas med som hanteringskostnad. Brist- och förseningskostnader 

kommer inte att finnas med i beräkningen eftersom det enligt Jonsson & Matsson (2016) handlar 

om mjuka faktorer som potentiellt förlorade kunder och därmed förlorad försäljning. De 

kostnader som går att koppla till denna kategori är istället extra förflyttningar och transporter 

som i denna studies delas in i kategorierna transportkostnader och hanteringskostnader.   

En stor anledning till att fallföretaget bör arbeta med en minimering av återtagen är att det ökar 

komplexiteten i arbetsprocessen. Utöver att komplexitet leder till mer omfattande arbetsprocesser 

menar Hesse & Rodrigue (2004) att det är en anledning till ökade logistikkostnader. De 

kostnadskategorierna som kunde kopplas till aktiviteter i återtagsprocessen är 

transportkostnader, hanteringskostnader, lagerkostnader och administrativa kostnader. 

Hanteringskostnaderna som uppstår har i denna studie begränsats till de interna transporterna 

som sker på terminalen och hanteringen av återtagen. Jonsson & Mattsson (2016) beskriver de 

interna transporterna som plockning, förflyttning och in- och utlastning av gods. I och med detta 

har två aktiviteter identifierats som hanteringskostnader Registreringen och utkörningen till 

lastzon. Dessa kostnader beräknades till att vara 13,82kr per återtag och uppstår för alla återtag. 

Lagringskostnaden innefattar den bland annat den fysiska förvaringen och lokalkostnaderna 

(Jonsson & Mattsson, 2016; Oskarsson et al., 2013). I fallföretagets fall bedöms denna kostnad 

att vara 16kr per påbörjat dygn. I de flesta fallen ska lagringstiden uppgå till maximalt ett dygn, 

men detta kan bland annat bero på faktorer som kundens geografiska placeringar. Om kunden 
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befinner sig på en destination där inga dagliga leveranser sker kommer lagringskostnaden att öka 

för återtaget. De administrativa kostnaderna består enligt Jonsson & Matsson (2016) och 

Oskarsson et al. (2013) av personalkostnader som krävs för att genomföra de administrativa 

aktiviteterna som till exempel planering och lagerredovisning. I återtagsprocessen har en aktivitet 

identifierats baserat på detta, CPM-supporten. Då denna aktivitet innefattar alla förutom de med 

felorsaken försenad behöver två olika beräkningar att etableras för att alla återtag ska kunna 

beräknas. Vid återtag som kräver CPM-support uppstår därmed en kostnad på 36,82kr per 

återtag. Vid de andra återtagen uppstår ingen administrativ kostnad. Som tidigare nämnt i 

studiens resultatdel kunde ingen beräkning av transportkostnaderna genomföras. Enligt 

Özpeynirci et al. (2012) står transportkostnaderna för den största delen av logistikkostnaderna. 

Vidare menar Lumsden (2012) att prissättning för en transport sätts av marknaden istället för det 

baseras på de verkliga kostnaderna för transporten. Med detta i åtanke kan det konstateras att 

transportkostnaderna kommer vara en stor del av den totala kostnaden för återtag. Islam et al. 

(2013) beskriver att det krävs ett logistiksystem med genomarbetade aktiviteter för att kunna 

minimera transportkostnader. Detta är ett tydligt tecken på att det är viktigt att ha kunskap om 

alla delar där logistikkostnader kan uppstå.  

Den totala kostnaden för återtagsprocessen uppgår därmed till 50,64 + transportkostnad + 16 * 

antal dygn på terminalen. Om felorsaken är att sändningen är försenad blir kostnaden istället 

13,82 + transportkostnad + 16 * antal dygn på terminalen. Vid antagande att gods för det mesta 

befinner sig på terminalen i ett dygn kan en beräkning av kostnaderna för Mars 2017 genomföras: 

 

Kostnad försenade återtag = 793 * 29,82 + transportkostnad = 23 647 kr + transportkostnad 

 

Kostnad övriga återtag= 773 * 66,64 + transportkostnad = 51 513 kr + transportkostnad 
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9 DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I följande del av studien presenteras diskussion, slutsats och rekommendationer. Avsnittet 

inleder med en diskussion om studiens tre forskningsfrågor och en slutsats om syftet med studien 

uppnåtts. Vidare fortsätter en metoddiskussion. Avslutningsvis beskrivs rekommendationer för 

vidare studier. 

 

9.1 Identifierade faktorer – Forskningsfråga 1  

Vilka faktorer är avgörande för hur effektivt ett godsflöde i en icke-tillverkande verksamhet kan 

vara? 

 

Med den behandlade teorin som stöd har ett antal avgörande faktorer som påverkar effektiviteten 

i en icke-tillverkande verksamhet identifierats. Det framgår tydligt att fallföretaget är väldigt 

beroende av en hög effektivitet för att klara av den varierande arbetsbelastningen. Genom analys 

av teorin och den framtagna analysen av fallföretagets arbetsprocesser blir det i och med det 

uppenbart att ett effektivt godsflöde är av högsta prioritet. Några avgörande faktorer för att ett 

godsflöde i en icke-tillverkande 3PL-verksamhet ska bli så effektivt som möjligt är bland annat 

layouten, godstransporter och lagerhantering. För att kunna analysera och potentiellt 

effektivisera dessa faktorer behöver slöseri identifieras. I studien har de åtta leanslöserierna 

tillämpats som grund i identifieringsprocessen. Detta för att på ett tydligt sätt kunna jämföra med 

fallföretagets arbetsprocesser och därmed utöver att identifiera slöserier även kunna 

kategoriseras dem. Ett flertal slöserier har identifierats inkluderande layoutprioriteringen, 

återtagsprocessen och lagerutformningen. De två förstnämnda valdes att studeras vidare och 

ligger som grund för forskningsfråga två och tre medan lagerutformningen ansågs ha en 

begränsad utvecklingspotential eftersom fallföretagets terminalutformning sätter begränsningar 

för en tillämpning av de analyserade teorierna. Slöserierna layoutprioriteringen och 

återtagsprocessen kunde direkt kopplas till fem av de åtta leanslöserierna, detta ansågs som ett 

tydligt tecken på att det är aspekter som kommer att ha en direkt påverkan på fallföretagets 

godsflöden. De slöserierna som inte kunde identifieras är väldigt inriktade på tillverkande 

verksamheter och ansågs därmed inte kunna kopplas till de identifierade processerna.  

 

Genom fallstudien anses den första forskningsfrågan vara besvarad utifrån de etablerade 

avgränsningarna. Resultatet av studien tillsammans med den behandlade och tillämpade teorin 

leder till en ökad förståelse för vilka faktorer som är avgörande för effektiviteten av ett godsflöde 

i en icke-tillverkande verksamhet. Som tidigare nämnt är det av högsta prioritet att identifiera 

och minska aktiviteter och processer som begränsar godsflödet och därmed klassas som slöseri. 

Med detta i åtanke kan denna del av studien tillämpas i andra verksamheter. De framtagna 

faktorerna kommer kunna tillämpas till icke-tillverkande 3PL-företag utan att större 

anpassningar behöver att göras. Vid tillämpning till verksamheter i samma bransch som 

fallföretaget kan effektivisering av layout, godstransporter och lagerhantering ha en direkt 

påverkan på kostnader och kvalitet. Då branschen som tidigare nämnt är väldigt prisberoende 

kan dessa faktorer vara direkt avgörande för att vara konkurrenskraftig. Även i övriga branscher 

kan analyser av arbetsprocesser genomföras för att identifiera de faktorer som är bidragande till 

att öka effektiviteten. I detta fall gäller det att göra anpassningar efter den rådande situationen. 
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9.2 Layoutprioritering - Forskningsfråga 2 

Hur kan layouten i en terminal effektiviseras baserat på prioritering av gods? 

 

I den behandlade litteraturen om lagerlayout blir det tydligt att prioritering av gods kan ha stor 

inverkan på layoutens effektivitet och därmed även godsflödet. Via intervjuer och observationer 

framgick det under studien att fallföretagets avgående gods inte prioriteras baserad på fysisk 

närhet utan att placering på terminalen istället baseras på att åkeriernas transportbilar ska vara 

lokaliserade i grupper bredvid varandra. Eftersom onödiga transporter, förflyttningar och 

arbetsmoment klassas som slöseri bestämdes att en omplacering av destinationernas placering 

baserad på fysisk närhet skulle genomföras. För att kunna genomföra detta behövdes en analys 

av lastportarnas placering genomföras. Detta resulterade i ett framtagande av ett medelavstånd 

från terminalens två torg där det interna godsflödet startar till respektive lastport. De mest 

gymsamma lastportarna är föga förvånande placerade nära torgen. En aspekt som framgår vid 

analys av resultatet är att lilla kontoret som ligger framför lastport 28-29 känns något felplacerat. 

Framtagandet av lastportarnas medelavstånd har sedan använts genom hela layoutprioriteringen 

och legat till grund för omplaceringen av destinationerna. Vid vidare studie om de olika 

destinationernas storlek framgick det tydligt genom observationer att data baserad på ett långt 

tidsintervall behövde samlas för att kunna komma fram till ett trovärdigt resultat. Detta på grund 

av att det kan finnas stora variationer i de dagliga transporterna. Med detta i åtanke har den 

längsta möjliga tillgängliga tidsintervallen valts att analysera vilket i fallet av distributionen inom 

distriktet blev en månad och ett år för avgående gods till övriga terminaler.  

 

Under studien genomfördes några förändringar i terminallayouten hos fallföretaget. Bland annat 

påbörjades en ombyggnation av paketbana. Dessutom startade under studien sena skede en 

ombyggnation där kylen som är lokaliserad framför lastport 1-3 ska plockas bort. Detta lede till 

att layouten förändrats något under studiens gång. I förbättringsförslaget har det därför medvetet 

tagits hänsyn till denna förändring av fallföretagets terminallayout.  

 

Med dessa förutsättningar och teorin som utgångspunkt togs sedan ett förbättringsförslag för 

avgående gods till övriga terminaler och två förbättringsförslag för distributionen inom distriktet 

fram. Förbättringsförslaget för avgående gods till övriga terminaler baserade som tidigare nämnt 

först och främst på att fysisk närhet men utöver togs även hänsyn till avgångstider och 

zonindelningsaspekter. Genom detta kunde ett resultat på en förkortning av de interna 

transporterna på 11,7 procent uppnås. Denna summa anses vara markant för fallföretaget och ett 

tydligt svar på att layoutprioritering är en aspekt som företag bör ta hänsyn till. För distributionen 

inom distriktet resulterade förbättringsförslaget som baseras på fysisk närhet och där ingen 

hänsyn har tagits till zonplacering i en förkortning av de interna transporterna på 8,4 procent. Det 

andra förbättringsförslaget där destinationerna delats in i tre grupper resulterade istället i en 

förkortning på 7,4 procent. Att skillnaden mellan dessa två förbättringsförslag blev relativt liten 

är något förvånande och gör att förbättringsförslag två förmodligen är bättre att tillämpa för 

fallföretaget eftersom fördelarna med uppdelning i zoner förmodligen väger upp den marginella 

skillnaden i interna transporter.  
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Utformningen av förbättringsförslagen hos fallföretaget tillsammans med de framtagna och 

tillämpade teoretiska aspekterna leder till att forskningsfrågan kunnat besvaras. Detta leder till 

att studien bidrar till en ökad generell förståelse för hur en terminallayout kan effektiviseras 

baserat på prioritering av gods. Studiens resultat leder till att studien på ett tydligt sätt visar vilka 

fördelar som kan uppnås vid tillämpning av dessa teoretiska aspekter. Med detta i åtanke anses 

denna studie kunna tillämpas i flera sammanhang eftersom tillämpad teori är generellt utformad 

och därmed inte endast går att tillämpa på fallföretaget. Däremot är förbättringsförslagens 

specifika utformning anpassade efter fallföretaget och därmed är delar av lösningarna specifikt 

anpassade efter fallföretagets förutsättningar. Vid tillämpningen av studiens utformning och 

metoder till andra verksamheter eller processer måste därmed en individuellt anpassad 

utformning genomföras. De generella teoretiska aspekterna som behandlar effektiviseringar av 

en layout kommer att kunna tillämpas även i andra verksamheter. Faktorer som 

layoututformning, gångplacering och prioritering av gods eller varor är aspekter som bör tas 

hänsyn till. Även om detaljerna av de avgörande faktorerna kan skilja sig från en icke-

tillverkande verksamhet kan effekten av en optimering ha en avgörande roll.  

  

9.3 Kostnadsanalys återtag – Forskningsfråga 3 

Vilka logistikkostnader uppstår i en icke-tillverkande verksamhet och hur kan dessa kopplas till 

specifika processer och aktiviteter? 

 

Under fallstudiens gång har det via kontinuerliga intervjuer framgått att återtagen är ett stort 

problem för fallföretaget. Via den behandlade teorin framgår det tydligt att processens 

utformning är ett stort slöseri. Då åkerierna har en avgörande faktor i denna del av processen är 

det viktigt för fallföretaget att kunna identifiera dessa kostnader för att kunna analysera och visa 

upp hur denna process kan påverka lönsamheten både för fallföretaget och för åkerierna. I 

studiens resultatdel framgår det att det finns ett antal kostnader som uppstår under 

återtagsprocessen, bland annat hanteringskostnader, lagringskostnader och administrativa 

kostnader. Det framgår även genom analys av teori kring logistikkostnader att transportkostnader 

är en stor del av de totala logistikkostnaderna. De identifierade kostnaderna kunde beräknas 

förutom transportkostnaderna då dessa var sekretessbelagda. Detta resulterar i att ingen exakt 

kostnadsberäkning för hela processen kunde genomföras. Beräkningen av transportkostnaderna 

i studien var tänkta att baseras på ett genomsnitts värde för en sändning, vilken i specifika fall 

skulle kunna anpassas till ett visst återtag för att mer inriktat kunna beräkna kostnaden. I och med 

detta presenterar studien ingen komplett beräkning utav kostnaderna. Dock presenteras en 

beräkning som fallföretaget på egen hand kan komplettera på ett enkelt sätt.  

 

Utöver de direkta kostnaderna som uppstår vid varje återtag behöver även andra aspekter som 

påverkas av processen tas hänsyn till. Fallföretaget lägger stort fokus på att hålla en hög kvalitet 

i sina leveranser vilket resulterar i en hög kundnöjdhet. Återtag påverkar den direkta 

leveranskvalitén vilket kan påverka fallföretaget negativt. Varje återtag som uppstår leder till 

längre leveranstid som på ett tydligt sätt kan påverka kundernas uppfattning om fallföretaget. 

Dessa aspekter går att koppla till de så kallade brist- och förseningskostnader och är svårare att 

sätta en direkt ekonomisk siffra på. Kostnader som uppstår är istället i form av förlorade kunder 
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och därmed försäljning. Dessa aspekter kan på en marknad med mycket konkurrens i slutändan 

uppgå till mycket större än de faktiska kostnaderna som uppstår vid själva återtagsprocessen.  

 

Den framtagna kostnadsberäkningen under studien tillsammans med den behandlade och 

tillämpade teorin leder till att forskningsfrågan delvis kunnat besvaras. Direkta samband mellan 

fallstudiens hanteringskostnader, lagringskostnader och administrativa kostnader och teorin 

kunde etableras. Däremot kunde inte transportkostnaderna hos fallföretaget kopplas till den 

teorin som behandlats. De mjukare aspekterna som förlorad försäljning skulle också kunna 

studeras vidare. Den framtagna bräkningen är anpassad till fallföretaget och kan därmed inte 

tillämpas till vilken verksamhet eller process som helst. Dock kan de övergripande teorierna och 

identifieringen tillämpas till många andra verksamheter. Genom att identifiera de 

logistikkostnader som hör till en process kan de kostnadsdrivande aktiviteterna urskiljas, detta 

går att genomföra på flera olika delar av en arbetsprocess. Då flertalet av de identifierade 

kosttyperna även kan härledas till tillverkande verksamheter går det med fördel att applicera 

kostnader kopplade till logistiska aktiviteter till andra branscher och verksamheter. Detta leder 

till att studien kostnadsberäkning delvis kan tillämpas i andra scenarion. Under studiens gång har 

det genom samverkan med fallföretaget framkommit att en medvetenhet om logistikkostnader 

för specifika aktiviteter eller processer kan vara väldigt viktigt. Förutom att använda analyser av 

kostnader till att hitta potentiella förbättringsområden kan kunskapen även skapa en tydlighet vid 

samverkan med övriga inblandade parter. På så sätt kan brister visas upp på ett konkret sätt och 

en vilja att utvecklas hos samverkande parter etableras. Detta framhäver vikten av att identifiera 

verksamheters logistikkostnader och anses vara en avgörande faktor för många typer av 

verksamheter.  

 

9.4 Metoddiskussion 

De metoder och arbetssätt som har använts under studiens gång har valts med avsikt att uppnå 

studiens syfte. Metoderna som har använts under studiens gång kommer att diskuteras i detta 

avsnitt.  

 

För att kunna svara på studiens syfte var det till stor hjälp att utföra en fallstudie hos ett företag 

för att kunna kartlägga godsflödet i en icke tillverkande verksamhet. Valet av att utföra en 

fallstudie bidrog även till att djupare kunskaper kunde införskaffas inom det valda 

forskningsområdet.  

 

Till insamlandet av relevant data till studien har litteraturstudie, observationer och intervjuer 

använts. Litteraturstudien hjälpte till med att öka kunskaperna inom det valda ämnesområdet. 

Flertalet böcker och vetenskapliga artiklar ligger till grund för litteraturstudien, där olika källor 

studerades för att öka studiens trovärdighet. Inom teoriområden gällande lagerhantering, layout 

och logistikkostnader fanns det vissa svårigheter att hitta ingående teori om icke- tillverkande 

verksamheter då mycket litteratur riktar sig mot producerande tillverkning. Detta visar att icke- 

tillverkande verksamheter är ett område där betydligt färre undersökningar har genomförts.  

 

Observationer har använts genomgående till studien för att samla in information och öka 

förståelsen inom specifika områden. I de flesta fall nyttjades ostrukturerade observationer för att 
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förstå hur fallföretagets processer gick till och vilka aktiviteter som utförs. I ett senare skede när 

en förutbestämd situation skulle studeras användes även strukturerad observation, för att se hur 

den befintliga layouten såg ut var detta en bra metod. Till flera områden användes både intervjuer 

och observationer för att ge djup förståelse. Ofta observerades arbetsprocesser hos fallföretaget 

för att sedan följas upp med intervjuer om de delar som var svåra att förstå eller en mer ingående 

förklaring behövdes. Intervjuer utfördes även med flera personer på företaget för att säkerställa 

att informationen var trovärdig. Vid alla intervjuer och observationer deltog båda studiens 

författare för att säkerställa att den insamlade data tolkas korrekt och minska risken för att 

information glöms bort.  

 

För att genomföra nulägesanalysen användes flera verktyg i syfte att förstå fallföretagets 

nuvarande arbetsprocesser och hur den befintliga layouten är utformad. Genom egna 

observationer kunde en visuell bild av layouten på terminalens befintliga delar skapas där alla 

lastzoner och respektive destinationer är utmärkta för att ge en bild av terminalen idag. Även en 

flödesanalys genomfördes för att ge en tydlig bild av hur gods- och paketflödet på företaget gick 

till. Dessa verktyg underlättade för att ge en förståelse av företagets arbetsprocesser och ge en 

tydlig bild av layouten på terminalen för att underlätta det fortsatta arbetet med studien.    

 

9.5 Rekommendationer 

Efter den utförda studien på fallföretaget har det framkommit att effektivisering av godsflöden i 

en icke- tillverkande verksamhet är ett område där det finns förbättringsmöjligheter att 

genomföra. Att utföra förbättringsarbete hos liknande företag skulle vara intressant för att se om 

ett effektivare godsflöde kan skapas med hjälp av de nyttjade metoderna.  

 

Denna studie har en avgränsning till de aktiviteter och processer som sker inom terminalen och 

inte transportflödet som sker utanför. Vid framtida studier skulle det vara intressant att analysera 

hela godsflödet för att ge en ännu bättre bild av hela arbetsprocessen. Att genomföra en analys 

av paketflödet är även det ett möjligt område att fördjupa sig inom för att se hur effektivisering 

kan genomföras inom detta flöde.  Även djupare studier inom logistikkostnader bundna till en 

icke- tillverkande verksamhet skulle vara av intresse.  

 

De framtagna förbättringsförslagen av terminallayouten i studien är enbart beräknade i teorin, en 

implementering av förbättringsförslagen hos fallföretaget för att se den verkliga effektiviseringen 

skulle vara intressant.  
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i 

BILAGOR 

 

Bilaga 1- Beräkning lösningsförslag 1 distribution  

 

Distributionskod Avstånd gammal port (m) Avstånd ny port (m) differens 

317 133 042 40 044 -92 998 

307 82 862 39 299 -43 563 

206 56 162  59 858 3 696 

311 81 982 53 416 -28 566 

211 31 412 31 412 0 

309 58 248 30 952 -27 296 

106 89 822 31 750 -58 072 

202 40 674 32 278 -8 396 

212 24 137 34 236 10 099 

302 35 030 33 619 -1 411 

306 41 563 34 428 -7 135 

109 70 659 35 624 -35 035 

208 27 549 34 715 7 136 

308 45 980 37 867 -8 113 

209 21 595 35 790 14 195 

210 19 160 35 037 15 877 

305 29 529 35 857 6 328 

205 24 086 36 929 12 843 

303 26 465 37 977 11 512 

101 62 238 38 656 -23 582 

103 59 350 39 528 -19 822 

115 37 997 38 997 1 000 

116 35 141 38 462 3 321 

105 50 521 38 844 -11 677 

207 17 866 37 153 19 287 

204 20 291 38 271 17 980 

104 44 832 38 675 -6 157 

117 27 697 37 558 9 861 

201 18 912 37 231 18 319 

118 23 891 36 640 12 749 

113 31 037 38 597 7 560 

316 33 296 40 367 7 071 

213 9 255 36 265 27 010 

304 13 120 31 523 18 403 

102 25 506 26 537 1 031 

312 14 629 24 753 10 124 

111 15 470 23 161 7 691 

107 9 662 13 091 3 429 

Summa 1 490 668 1 365 397 -125 271 

 

 



ii 

Bilaga 2- Beräkning lösningsförslag terminal 

 

Terminal  Avstånd gammal 

port (m) 

Avstånd ny port (m) Differens  

Stockholm 778 323 778 323 0 

Göteborg 405 042 405 042 0 

Örebro 795 320  471 481 -323 839 

Linköping 471 447 518 162 46 715 

Malmö 456 421 597 743 141 322 

Borlänge 517 680 300 918 -216 762 

Jönköping 570 109 250 381 -319 728 

Karlstad 281 023 255 762 -25 261 

Gävle 305 930 265 631 -40 299 

Värnamo 447 792 234 310 -213 482 

Luleå 284 159 326 894 42 735 

Skara 474 915 256 256 -218 659 

Halmstad 309 607 254 436 -55 171 

Sundsvall 368 130 260 158 -107 972 

Vänersborg 136 912 262 231 125 319 

Borås 115 428 262 007 110 579 

Helsingborg 135 864 183 073 47 209 

Växjö 241 665 228 048 -13 617 

Östersund 308 898 232 516 -76 381 

Hultsfred 174 502 196 534 22 032 

Umeå 128 270 148 797 20 527 

Kristianstad 91 218 137 211 45 993 

Skellefteå 120 636 120 636 0 

Hudiksvall 177 699 162 803 -14 896 

Nybro 142 730 169 045 26 315 

Örnsköldsvik 114 167 100 765 -13 402 

Summa 8 353 887 7 379 163 -974 724 

  



iii 

Bilaga 3- Beräkning lösningsförslag 2 distribution  

 

Distributionskod Avstånd gammal port (m) Avstånd ny port (m) differens 

317 133 042 40 044 -92 998 

307 82 862 39 299 -43 563 

206 56 162  59 858 3 696 

311 81 982 35 625 -46 357 

211 31 412 47 099 15 687 

309 58 248 30 952 -27 296 

106 89 822 55 147 -34 675 

202 40 674 45 136 4 462 

212 24 137 50 772 26 635 

302 35 030 28 737 -6 293 

306 41 563 29 722 -11 841 

109 70 659 52 108 -18 551 

208 27 549 46 778 19 229 

308 45 980 28 748 -17 232 

209 21 595 41 517 19 922 

210 19 160 41 479 22 319 

305 29 529 23 468 -6 061 

205 24 086 43 223 19 137 

303 26 465 24 086 -2 379 

101 62 238 38 656 -23 582 

103 59 350 41 147 -18 203 

115 37 997 41 446 3 449 

116 35 141 42 374 7 233 

105 50 521 43 287 -7 234 

207 17 866 37 153 19 287 

204 20 291 38 743 18 452 

104 44 832 42 214 -2 618 

117 27 697 41 912 14 215 

201 18 912 37 231 18 319 

118 23 891 40 697 16 806 

113 31 037 42 122 11 085 

316 33 296 17 438 -15 858 

213 9 255 30 674 21 419 

304 13 120 12 991 -129 

102 25 506 25 506 0 

312 14 629 9 437 -5 191 

111 15 470 21 491 6 021 

107 9 662 12 619 2 957 

Summa 1 490 668 1 380 936 -109 732 

 


