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Abstract 
 
Scheduling is an important part of many companies to make their business work. 
Requirements are made that make the need for effective scheduling continually growing 
where flexibility, communication and information sharing are important components to 
optimize a schedule. The problem that this study intends to investigate is how a logistics 
terminal can optimize its scheduling by planning better in the loading schedule and adjusting 
the schedule according to the size and quantity of incoming orders. Through this adjustment, 
the loads can be streamlined, the utilization rate of each load zone is increased and each 
scheduled hour is utilized and optimized better. The purpose is to work out improvement 
proposals that generate the optimization of load zones and find out how the bundle schedule 
can interact better with the loading schedule at a logistics terminal. 
 
This case study, conducted at a logistics terminal, has been attacked by a mixed research 
method, which means that both qualitative and quantitative research elements have been 
applied in the data collection. Through interviews and internal documentation at the logistics 
terminal, there was information that indicates that schedule optimizations are difficult to 
implement in practice. Further information was discovered in terms of how better planning 
and interaction around an order size could contribute to a more efficient and more optimal 
schedule, whereby a load zone through this can be used more efficiently. 
 
Excluded information due to lack of communication is something that can lead to unnecessary 
time-consuming work. Communication at a terminal should also be improved in case of 
delayed transports when truck drivers are waiting when other work could be prepared 
instead. Through better planning and communication schedules can be improved, optimized 
and adapted to the amount of time spent on the actual orders and through this, load zones can 
be used more efficiently. Information sharing and planning are the parts that can make a 
supply chain meet customer requirements while improving business performance and creating 
a competitive supply chain. 
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Sammanfattning 
 
Schemaläggning är en viktig del i många företag för att få verksamheten att fungera. Det ställs 
krav som gör att behovet av en effektiv schemaläggning ständigt växer och flexibilitet, 
kommunikation och informationsdelning är viktiga delar för att kunna optimera ett schema. 
Det problem som denna studie avser undersöka är hur en logistikterminal kan optimera sin 
schemaläggning genom att planera bättre i lastningsschemat och anpassa schemat efter 
inkommande beställningars storlek samt kvantitet. Genom denna anpassning kan 
utlastningarna effektiviseras, utnyttjandegraden av varje lastzon höjas och varje schemalagd 
timme utnyttjas och optimeras bättre. Syftet är att arbeta fram förbättringsförslag som 
genererar i att lastzonerna utnyttjas mer optimalt samt ta reda på hur buntschema kan 
samspela bättre med lastningsschemat på en logistikterminal.  
 
Denna fallstudie, som genomförts på en logistikterminal, har angripits med en mixad 
forskningsmetod vilket innebär både kvalitativa- och kvantitativa forskningsinslag har 
tillämpats i datainsamlingen. Genom intervjuer och intern dokumentation hos 
logistikterminalen framkom det information som tyder på att schemaoptimeringar är svåra att 
genomföra i praktiken. Ytterligare information uppdagades i form av hur bättre planering och 
samspel kring en orders storlek skulle kunna bidra till ett effektivare och mer optimalt schema 
där en lastzon genom detta kan utnyttjas effektivare.  
 
Utelämnad information på grund av bristande kommunikation är något som kan leda till 
onödigt tidskrävande arbete. Kommunikationen vid en terminal bör förbättras även gällande 
försenade transporter då truckförare står och väntar när annat arbete hade kunnat förberedas 
istället. Genom bättre planering och kommunikation kan schema förbättras, optimeras och 
anpassas efter hur stor tidsåtgången för de faktiska ordrarna är och genom detta kan lastzoner 
nyttjas mer effektivt. Informationsdelning och planering är de pusselbitar som kan göra att en 
försörjningskedja kan möta kunders krav samtidigt som det kan förbättra företagets prestanda 
och skapa en konkurrenskraftig försörjningskedja.  
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Förord 
 
Vi studerar Industriell Ekonomi med inriktning mot Logistikingenjör och detta examensarbete 
är den avslutande delen av vår utbildning på Högskolan i Borås. Det har varit ett oerhört 
givande och intressant studie då logistik i praktiken inte alltid fungerar som teorin. 
Kunskaper från tidigare kurser under utbildningen har legat till god grund för denna studie 
och dessa kunskaper har vidare utvecklats av att se hur det fungerar praktiskt i vardagen.  
 
För att nå önskat resultat och kunna genomföra studien var det lämpligt att ha en verklig 
terminal som utgångspunkt och analysera hur schemaläggning fungerar i praktiken. Denna 
fallstudie har genomförts på Logent AB’s logistikterminal och därför vill vi rikta ett stort tack 
till den personal på terminalen som bidragit och hjälpt oss mycket på vägen. Speciellt till de 
tre personer, från olika avdelningar på terminalen, som ställde upp och blev intervjuade av 
oss.  
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare, Henrik Ringsberg, som varit ett bra och 
givande stöd med sina goda kunskaper inom logistik och vetenskaplig rapportskrivning under 
hela studien.  
 
Borås, Maj 2018 
 
Amanda Borgström och Sandra Ivestig 
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1. INLEDNING 
Inledningen inleds med en presentation av arbetets bakgrund och grunden till det problem 
som studien avser undersöka. Efterföljande del är arbetets problemformulering följt av syfte 
och de frågeställningar som ligger till grund för den studie som skall genomföras. 
Inledningen avslutas med arbetets avgränsningar samt en disposition för studien.  

1.1 Bakgrund  
Schemaläggning är något som många företag använder sig av för att få ihop sin verksamhet. 
Implementeringen av framgångsrika schemaläggningstekniker är svårt menar Stoop och 
Wiers (1996), främst på grund av dagliga störningar, såsom trafik och förseningar som skapar 
glapp mellan teori och praktik.  

Schemaläggningssystem kan utvecklas för alla möjliga processer i ett företag och genom att 
integrera schemaläggning kan en optimerad genomströmning skapas (Exon-Taylor, 1997). 
Behovet av en effektiv schemaläggning ökar konstant då kraven på företag ständigt växer 
(Stoop & Wiers, 1996). Krav ställs på produkter och tjänster vilket gör att företag måste vara 
lyhörda och visa en större förståelse kring flexibilitet samt ha en bättre kommunikation och 
informationsdelning med sina kunder (Baihaqi & Sohal, 2012). Detta belyser betydelsen av 
att transporter och produktionsplaneringsprocesser också måste vara flexibla och pålitliga 
(Günther & Seiler, 2009). 

Exon-Taylor (1997) diskuterar att steget från konstruktion, uppbyggnad och utveckling i 
schemaläggningen till installation och drift i verkligheten snabbt avslöjar både styrkor och 
svagheter i konceptet. I många företag är schemaläggningen ett mänskligt arbetsområde som 
inte alltid är lätthanterligt då relationerna mellan åtgärder och effekter går hand i hand (Stoop 
& Wiers, 1996). Vidare nämner Stoop och Wiers (1996) att på grund av detta är utövare inom 
området övertygade att manuell schemaläggning kan förbättras på många plan. 

Schemaläggningsfunktioner är en viktig roll inom ett företag eftersom att dessa funktioner har 
en påverkan på lönsamheten vid tillverkning av en produkt, resursutnyttjande och 
produktleveranstid (Phanden, Jain & Verma 2012). Günther och Seiler (2009) menar att hög 
tillgänglighet har visat sig vara ett viktigt sätt att etablera och behålla en lojal kundbas på. 
Vidare nämner Günther och Seiler (2009) att återförsäljare kräver snabbare påfyllning och 
förkortade cykeltider samt mindre ordermängder och högre fraktfrekvenser för att minska 
deras lager. Det finns schemaläggningstekniker som inte tar hänsyn till störningar utan att 
hela schemat raserar vilket kan generera i ett nervöst schemaläggningsbeteende menar Stoop 
och Wiers (1996). Störningar och brister påverkar schemaläggningen genom att kräva mer 
arbete såsom omläggning i schemat, omarbetning och ytterligare uppföljning samt arbete 
inom områden som kapacitetsproblem, säkerhetstid och säkerhetslager (Myrelid, 2017).  
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Vidare nämner Stoop och Wiers (1996) att kvaliteten på ett schema är svår att bedöma och 
fördelarna med vilken planeringsteknik som används är svår att påvisa, därför är olika 
tekniker passande för olika organisationer. Publicerad forskning visar att det idag finns ett gap 
mellan praktik och teori (Stoop & Wiers, 1996), vilket medför att störningar ständigt uppstår 
på terminaler och gör så att schemaläggningen inte går att optimera fullständigt. Det här 
arbetet kommer att fokusera på praktiska förbättringsförslag kring hur bättre schemaläggning 
kan höja utnyttjandegraden av varje lastzon på en logistikterminal. 
 

1.2 Problemformulering 
Det problem som ska undersökas och analyseras är hur en logistikterminal kan optimera sin 
schemaläggning, undvika outnyttjad tid vid utlastning och istället försöka effektivisera hela 
den totala flödestiden från att lastbilen anländer till terminalen tills det att den åker därifrån. 
Problemet ligger i att terminalen idag inte utnyttjar all schemalagd tid vid utlastning.  Genom 
att planera bättre i lastningsschemat utifrån inkommande beställningars storlek och kvantitet 
så skulle terminalen kunna effektivisera utlastningarna och höja utnyttjandegraden av varje 
lastzon istället för att lastzoner står outnyttjade vid en färdig lastning. 
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med examensarbetet är att genom en analys av schemaläggningen och omkringliggande 
faktorer komma fram till förbättringsförslag vilket innebär att varje lastzon utnyttjas mer 
effektivt, samt att analysera samspelet mellan buntschema och lastningsschema.  
 
De forskningsfrågor som ligger till grund för studien är följande: 

● Hur kan förhållandet mellan en beställnings storlek och lastningsschemat påverka 
utnyttjandegraden av lastzoner? 

● Hur kan samspelet mellan buntschema och lastningsschema byggas upp? 

1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete är avgränsat till företaget Logent AB och deras terminal i Göteborg. 
Vidare avgränsningar som gjorts är att fokusera på avdelningarna för administration och 
orderhantering. Arbetet avgränsas ytterligare till att fokusera på terminalens utgående flöde 
genom att analysera och hitta eventuella förbättringsförslag kring orderplanering och 
schemaläggning. Arbetet har också en tids- och kostnadsavgränsning vilket innebär att arbetet 
skall genomföras under fyra månaders studier på halvfart och till en kostnad på i princip 
ingenting, de enda kostnaderna som får uppstå är resekostnader för att besöka företaget.  
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2. METOD  
I metoden beskrivs hur studien genomförts samt vilka metoder som använts. Den innehåller 
en beskrivning av det angreppssätt som valts för att kunna besvara studiens forskningsfrågor 
samt motiveringar till varför dessa metoder har varit de bäst lämpade för studien. Kapitlet 
metod innehåller även den praktiska gången för hela arbetet.  

2.1 Metodologiskt angreppssätt 
Inledningsvis togs kontakt med det företag där studien hade för avseende att genomföras. Vid 
första kontakten diskuterades det gemensamt fram vad studien skulle kunna handla om, 
generera i samt syfte och frågeställningar den skulle grundas i. När ämne, 
problemformulering, syfte och frågeställningar hade diskuterats fram var det dags att se över 
med vilken metod studien skulle angripas med. Eftersom att den mesta av informationen som 
kommer användas kan utvinnas genom tidigare forskning, intern dokumentation och 
intervjuer hos företaget bestämdes det att en mixad forskningsmetod är bäst lämpad då både 
kvalitativa och kvantitativa inslag kommer finnas med vid datainsamlingen.  

Det metodologiska arbetssätt denna studie genomfördes med är en mixad forskningsmetod, 
vilket innebär både kvalitativ och kvantitativ forskning. Halcomb och Hickman (2015) 
nämner att mixad metodforskning är kvalitativ och kvantitativ data i ett enda 
forskningsprojekt där de båda metodernas styrkor används. En forskning där kvalitativa och 
kvantitativa element är sammankopplade ger ett integrerat svar på en studies forskningsfrågor 
och ger därför ett djupare svar än vad forskning med en av metoderna gör (Halcomb & 
Hickman, 2015). Mixad metodforskning kallas i många fall den tredje metodologiska rörelsen 
och har vuxit snabbt de senaste tio åren (Carmeron, 2011). En studie där både förståelse och 
förklaringar förväntas i resultatet är en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning ett 
bra alternativ (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Denna studie är en mixad metod som grundar sig i den kvalitativa forskningen i form av en 
fallstudie med ett deduktivt angreppssätt. Genom att angripa forskningen på ett deduktivt sätt 
innebär det att vetenskapliga satser härleds ur allmänna lagar (Nationalencyklopedin, 2018d). 
Även Yin (2011) menar att det läses på inom området först, från allmänna lagar och tidigare 
forskning, för att besitta kunskap inom området vid studiens genomförande. Då studien i 
grunden är kvalitativ är för att den genomfördes med stort fokus på en kvalitativ 
semistrukturerad intervju där teoretisk data låg till grund för frågorna. En semistrukturerad 
intervju innebär att intervjuaren arbetar utifrån en intervjuguide där teman och huvudfrågor är 
utformade på förhand med utrymme för ytterligare ämnen om den intervjuade personen tar 
upp dem samt utrymme för följdfrågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Den kvantitativa delen 
av studien speglar sig i form av att företaget delgav scheman där kvantifierbar data kunde 
analyseras och bidra till studiens resultat.  
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Valet att angripa denna studie med en mixad metod kan motiveras med att både förståelse och 
förklaringar för sammanhanget ska bli utfallet av forskningsfrågorna, att förstå varför utfallet 
blir på ett visst sätt kan skilja sig från förklaringarna till utfallet. Datainsamlingen startade 
med att analysera tidigare forskning för att få en viss förkunskap inom ämnet för det fortsatta 
arbetet. För att få en djupare förståelse kring hur det faktiskt fungerar kring schemaläggning 
och planering på terminalen var en kvalitativ intervju en lämpad metod. Den genererade i 
djupa och förklarande svar där paralleller med tidigare forskning kunde drar samt var bra 
lämpad för att i en fysisk intervju är det lättare att undvika misstolkningar kring frågorna. Den 
interna dokumentationen kunde istället analyseras mer kvantitativt där resultatet kunde 
sammanställas i den del statistik.  

Kvalitativt angreppssätt 

En kvalitativ undersökning använder sig oftast av metoder som lämpar sig för att beskriva 
händelser i deras sammanhang (Justesen & Mik-Meyer, 2011). En kvalitativ undersökning 
producerar material vars grund bygger på siffror eller tal där följden blir en kvantifierbar 
analys (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Kvalitativ forskning handlar om att forskningen 
bedömer tidigare data (Halcomb & Hickman, 2015). Att forska med en kvalitativ metod 
innebär att forskaren själv befinner sig i den verklighet som analyseras och att analysen 
genomförs växelvis med datainsamlingen samt att forskaren försöker fånga upp handlingar 
och dess innebörder (Nationalencyklopedin, 2018b). En kvalitativ forskning bygger ofta på 
intervjuer där intervjumaterialet analyseras och tolkas samt deltagande observation och 
dokumentstudier (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Kvantitativt angreppssätt 

En kvantitativ undersökning producerar material vars grund bygger på siffror eller tal där 
följden blir en kvantifierbar analys som ofta mynnar ut i en bild av ett generellt mönster 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Kvantitativ forskning handlar om att data insamlas i form av 
analysering samt numeriska data (Halcomb & Hickman, 2015). Att forska med en kvantitativ 
metod innebär att forskaren samlar in empirisk och kvantifierbar data som sammanfattas i 
statistisk form där data sedan bearbetas och analyseras i testbara hypoteser 
(Nationalencyklopedin, 2018c). Kvantitativa studier bygger ofta på enkätundersökningar som 
kan behandlas statistiskt och det som kommer ur studien är ofta en förankrad statistisk 
beskrivning, en överblicksbild av hur ett visst samhällsförhållande ser ut just nu eller en 
förklaring till hur vissa förhållanden hänger samman (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  
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2.2 Datainsamling  
Insamling av empirisk data har skett genom granskning av publicerad litteratur samt genom 
genomförande av en fallstudie.  

Litteraturstudie 
Datainsamlingen startade upp med att söka teorier bland tidigare forskning för att skapa ett 
teoretiskt ramverk att ha som utgångspunkt i fallstudien. Den tidigare forskningen baseras 
främst på vetenskapliga artiklar hämtade ur Högskolan i Borås databas Primo samt databasen 
Emerald insight. De sökord som främst har använts; Schemaläggning, Planering, 
Informationsdelning, Relationer, Logistik och Orderplanering.  

Fallstudie 
En fallstudie definieras som en datainsamlingsmetod inom samhälls- och 
beteendevetenskapligt beteende (Nationalencyklopedin, 2018a). En fallstudie är en fördjupad 
undersökning av ett specifikt fall som ligger inom sitt verkliga sammanhang och inte 
begränsas till det specifika fallet, utan undersöker fallet och dess sammanhang (Yin, 2013) där 
utvärderingarna av fallstudier behöver vara acceptabla och noggrant genomförda för att kunna 
förlitas på. Inom fallstudien användes intervjuer samt granskning av intern dokumentation 
som källor till empiri i enlighet med Yin (2013).  

Intervjuer 

Vidare så beslutades det att en intervju skulle genomföras hos terminalen för att skapa en 
förståelse kring hur det fungerar i praktiken. En intervju kan utformas på många olika sätt, 
men för att skapa en så bra diskussion som möjligt så beslutades att en semistrukturerad 
intervju var bäst lämpad. Vid ett besök på terminalen uppskattades det vilka anställda som kan 
vara intressanta att intervjua gällande schemaläggning och planering. Det beslutades att vid 
nästkommande besök skulle tre anställda intervjuas från tre olika avdelningar intervjuas för 
att få så breda och åtskilda svar som möjligt. De tre som intervjuades blev en anställd ute på 
gården som arbetar med lastning, en anställd på den administrativa avdelning som sitter och 
skapar scheman varje dag samt en terminalansvarig som har övergripande kontroll på 
terminalen.  

Intervjuerna skapades som semistrukturerade, vilket innebär att det finns en intervjuguide 
med huvudfrågor, samma frågor för alla intervjuerna samt teman men även utrymme för 
följdfrågor och vidare diskussioner (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I intervjuns första fas 
förklarades det vad studien går ut på, att intervjupersonen inte kommer att nämnas vid namn 
och hur det som sägs kommer att förvaras. I den andra fasen genomfördes intervjun med lugn 
och stort intresse i diskussionerna för att sedan gå in i den tredje fasen där det tackades för 
deltagandet, förklarades att resultatet var användbart och att personen får ta del av resultatet 
när rapporten är färdigställd. Det är viktigt att under hela tiden inte vara styrande i några 
frågor eller efterföljande diskussioner utan hela tiden låta intervjupersonen själv tolka eller 
fråga om något var oklart Yin (2011).  
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Granskning av intern dokumentation 

Ytterligare datainsamling genomfördes genom företagets interna dokumentation i form av en 
veckas schemaläggning. Ur denna dokumentation analyserades främst hur de olika scheman 
terminalen arbetar med idag är utformade samt att det statistiskt kunde utvinnas en del siffror 
kring hur chaufförerna ankommer i tid till lastning. Här menar både Yin (2011) samt Justesen 
och Mik-Meyer (2011) att även dokumentation är kvalitativ forskning, men eftersom att 
denna dokumentation genererar i kvantifierbar data så är det här den kvantitativa forskningen 
i denna studie kommer in. 

2.3 Reliabilitet och Validitet 
Hernon och Schwartz (2009) menar att i en kvantitativ forskning mäts tillförlitligheten i 
vilken utsträckning data är konsekvent medan det i kvalitativ forskning fokuserar på frågor 
kring trovärdighet, pålitlighet och anpassningsförmåga. Reliabiliteten, även kallad 
pålitligheten för denna studie är hög då den grundas på tidigare publicerad forskning samt 
datainsamling på en logistikterminal genom intervjuer och intern dokumentation. Detta ger 
pålitlig data eftersom att den tidigare publicerade forskningen har godkänts av fler forskare än 
författaren och på så sätt är ytterst tillförlitlig. Även intervjuerna ger väldigt pålitlig data då de 
genomfördes fysiskt och anonymt med en semistrukturerad intervjuform så att 
intervjupersonen själv fick tolka och styra mycket av diskussionen samt kunde ifrågasätta 
frågorna för att undvika misstolkningar. Hernon och Schwartz (2009) menar vidare att 
tillförlitligheten kan uppskattas olika, bland annat genom korrelation, förtester samt tester och 
återtester för att se om samma deltagare svarar samma en andra gång. 

Validitet innebär hur giltiga en studies resultat är. Hernon och Schwartz (2009) menar att 
validitet hänvisar till i vilken utsträckning studiens resultat är generaliserbara, vilket är den 
externa validiteten samt huruvida mätinstrumenten mäter vad de avser att göra, vilket är den 
interna validiteten. Intern validitet är också en bedömning av hur väl forskningen har rätt 
tolkning av de resultat som framkommit. Enligt Yin (2013) är validiteten ett mått på studiens 
kvalitet där en giltig studie ska ha samlat in och tolkat data på ett godtyckligt sätt så att de 
slutsatser som framkommer avspeglar den verklighet som har studerats. Den här studien har 
relativt hög extern validitet då resultaten är generaliserbara i väldigt hög utsträckning även 
fast fallstudien har genomförts hos en specifik terminal. Enligt tidigare forskning så kan 
resultaten generaliseras då planering och schemaläggning är något som är svårt att få till helt 
korrekt och därför är alla studier på vägen en bidragande faktor till hur problemet skall 
bemötas. Den interna validiteten är även den relativt hög då de resultat som framkommit är 
tolkade direkt från den insamlad data hos tidigare forskning samt data direkt från fallstudiens 
logistikterminal. Den validitet som gäller konstruktionen av studien får även den anses som 
hög då studien genomfördes på ett bra sätt steg för steg för att verkligen bearbeta varje steg 
till den nivå som krävdes för att ta nästa steg i studien.  
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Triangulering är också en del av validiteten och kan även den ske i olika former. Denna studie 
har tillämpats genom en metodologisk triangulering vilket innebär att både kvalitativ och 
kvantitativ forskning tillämpats för att kunna samla in så bra data som möjligt. Enligt Yin 
(2013) kan triangulering påvisa hur förhållandet till flera referenspunkter användas för att 
verifiera eller styrka en viss händelse, beskrivning eller det faktum en studie redovisar och 
den används främst under datainsamlingen.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel kommer att belysa de teorier som arbetet grundar sig på. Kapitlet redovisar 
teorier kring planering, planeringsverktyg, schemaläggning, kommunikation och relationer.  

3.1 Planering 
Mattsson och Jonsson (2013) nämner att verksamheten i ett tillverkande företag bygger på 
många olika aktiviteter där material- och produktionsplanering är aktuell på strategisk, taktisk 
och operativ styrningsnivå. Den strategiska styrningen bygger på att företaget skall 
positionera sig i dess omvärld medan den taktiska styrningen istället bygger på att utveckla 
och anpassa den struktur företaget arbetar med för att nå de mål som satts upp på den 
strategiska nivån (Mattsson & Jonsson, 2013). Den operativa nivån är arbetet i den dagliga 
verksamheten menar Mattsson och Jonsson (2013). Enligt teorin ligger planering till grund för 
lager och är det som ger materialkrav till schemaläggningen och schemaläggningen släpper 
arbeten till golvet så de som arbetar vet vad som skall genomföras och när (Stoop & Wiers, 
1996). Det teoretiska sambandet mellan planering, schemaläggning och sekvensering 
illustreras enligt Stoop och Wiers (1996) i figur 1 nedan. 

 

Figur 1.  Sambandet mellan planering, schemaläggning och sekvensering (Stoop & Wiers, 1996, s 39). 
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Material- och produktionsplanering kan bygga på många olika planeringsmetoder samt 
planeringsverktyg. Mattsson och Jonsson (2013) nämner planeringsmodeller som 
orderplanering och kapacitetsplanering samt ett planeringsverktyg i fyra steg som innehåller 
sälj- och verksamhetsplanering, huvudplanering, orderplanering samt detaljplanering. 
Harrison, Van Hoek och Skipworth (2014) nämner istället verktyg såsom Assembly to order, 
Master requirements planning, Make to order samt Make to stock. Fler planeringsmetoder 
finns och en av dessa är materialbehovsplanering, vilket innebär att framtida 
materialanvändning beräknas (Melnyk & Piper, 1981). Jain och Verma (2012) nämner istället 
processplanering som första delen i en planering för att sedan gå vidare till slutplaneringen 
som genererar i ett schema.  
 
Orderplanering eftersträvar trygga orderleveranser med målet att minimera total försenad tid. 
Den hårda konkurrensen på marknaden och kundernas personliga krav på produkter gör att 
tillverkningsmetoder som förespråkar olika typer av produkter i små partier gynnar företag 
mer och mer (Wang, Guan, Chen, Shao, Jin & Zhang, 2013). Staeblein och Aoki menar dock 
att komplexiteten kan öka för företagens orderplanering och schemaläggningsprocesser när 
produkter kundanpassas. Företagen behöver därför svara på frågan hur produktsortiment och 
tillverkningsförhållanden interagerar med orderplanering och schemaläggningsfunktionerna 
inom företaget (Staeblein & Aoki, 2015). Enligt Exon-Taylor (1997) har systemen avancerat 
avsevärt för att kunna optimera komplexa scheman och hantera ytterligare områden, 
exempelvis satsstorlekar, minimera omställningar och kunna hantera den vardagliga 
dynamiken. 
 
Enligt Zhao, Xie och Zhang (2002) är en försörjningskedja relaterad till en samordning av 
produkter och informationsflöden mellan leverantörer, tillverkare, distributörer, återförsäljare 
och kunder. Att arbeta med formella planeringsprocesser och standardiserade arbetsmetoder 
samt interaktion av den direkt inblandade personalen vid planeringsprocesserna är viktiga 
faktorer för utnyttjande (Jonsson & Myrelid, 2016). Det finns många faktorer som kan 
påverka prestandan i en distributionskedja och att prognostisera är en viktig faktor (Zhao, Xie 
& Zhang, 2002). Detta eftersom prognoser är nödvändiga för att medlemmarna i 
distributionskedjan skall kunna fatta sina planeringsbeslut. Felaktiga prognoser kan orsaka ett 
lågt kapacitetsutnyttjande samt problem i produktionen (Zhao, Xie & Zhang, 2002). 

Exon-Taylor (1997) menar att företag de senaste åren specialiserat sig på utformning samt 
genomförande av kapacitetsplanering och schemaläggningssystem. Rötterna för dessa system 
kommer från tidigare forskning såsom visuella planeringstavlor, där persondatorer ersatt de 
stora väggmonterade tavlorna. Att planera kan enligt Mattsson och Jonsson (2013) definieras 
som “att beslut kring framtiden fattas och framtiden kan innebära många olika tidsaspekter 
samt detaljeringsgrader kring informationen som ligger till grund för planeringen” (Mattsson 
& Jonsson, 2013). 
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3.2 Planeringsverktyg 
Planering finns på fyra olika nivåer, vilket illustreras i figur 2 nedan, där den översta nivån är 
sälj- och verksamhetsplaneringen vilket innebär den planeringsdel med längst tidshorisont 
(Mattsson & Jonsson, 2013). Dessa beslut tas på den översta nivån tas på ledningsnivå och 
skall ligga som grund för planeringen kring försäljning, utleverans och produktion (Mattsson 
& Jonsson, 2013). Nästa planeringsnivå är huvudplaneringen vilket är utleveransplaneringen 
samt produktionsplanerna där planeringen sker med hänsyn till aktuella kundorder, prognoser 
samt aktuellt lagersaldo (Mattsson & Jonsson, 2013). Nästkommande steg, orderplaneringen, 
är den nivå som står för materialförsörjningen vilket innebär att material finns för att de 
tidpunkter som är uppsatta i huvudplaneringen (Mattsson & Jonsson, 2013). För 
egentillverkade produkter finns även en nivå som kallas detaljplanering vilket innebär 
planeringen kring utsläpp av nya order i den egna produktionen (Mattsson & Jonsson, 2013).  
 

 
Figur 2. De fyra planeringsmetoderna med tillhörande detaljplanering (Mattsson & Jonsson, 2013, 
s.60) 

Assembly to order 
En metod för orderplanering är assembly to order (ATO) som Wang, et al. (2013) beskriver 
som en metod där varorna i lager är anpassade och därefter också monterade för att uppfylla 
kundkraven. Genom att flytta frikopplingspunkten uppströms i försörjningskedjan, vilket är 
punkten i kedjan där kund utlöser produktionsaktiviteterna, så kan risken för att ha onödiga 
lager som inte säljer minska menar Harrison, Van Hoek och Skipworth (2014). Vid den 
slutliga monteringsplanen behöver företagen reflektera över produktionsprioriteringar av 
orders, samt vilken monteringssekvens som skall användas för blandmodellsprodukter där 
Wang, et al. (2013) förklarar vidare att kvaliteten på orderplanering mäts med olika mått för 
prestanda. Dessa kan delas in i tre huvudkategorier; mål baserat på leveranstid, mål baserat på 
slutförd tid och mål baserat på tillverkningskostnad. Orderplaneringen syftar till att minimera 
orderns totala tid för att säkra orderleveransen (Wang, et al. 2013). 
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Master production planning 
Prognoser och allokerad försäljning är uppskattningar av vilka behov som behöver uppfyllas i 
framtiden (Stablein & Aoki, 2015). För att uppfylla den totala efterfrågan och för att undvika 
flaskhalsar förklarar författarna att det behövs en metod som balanserar nödvändig 
information. Master production planning handlar om att kunna ange produktionsvolymer för 
specifika tidsperioder (Venkataraman & Nathan, 1994). Genom tillverkningsresurser och 
produktionsvolymer kan en tidig efterfrågan identifieras och därmed kan produkter levereras 
till kund i tid. Vissa justeringar av resurser, såsom tillfälligt anställda eller ytterligare 
maskiner kan behöva komma att ändras under tidens gång (Stablein & Aoki 2015). Dessa 
resurser, arbetstimmar och maskintimmar, kontrolleras genom att produktmängder översätts 
till respektive måttenhet och sedan jämförs dessa med antalet tillgängliga resurser (Burcher 
1992).  

Material requirements planning 
Material requirements planning (MRP), och även kallad materialbehovsplaneringsmetod, är 
en metod som handlar om att beräkna framtida användningen av komponenter (Melnyk & 
Piper, 1981). Metoden fungerar på så vis att med hjälp av beräkningar kring när ett 
nettobehov av material uppstår, ta fram tidpunkter för när nya inleveranser planeras (Mattsson 
& Jonsson, 2013) och Wuttipornpun och Yenradee (2007) förklarar att det är en planerare 
som manuellt planerar kapaciteter för materialet som behövs. Melnyk och Piper (1981) 
förtydligar att då MRP är beroende av ett datasystem så krävs att informationen som används 
för materialplanering är aktuell, korrekt och helt fullständig inom områden som lagernivå och 
produktstruktur.   

Make-to-Order och Make-to-Stock 
Make-to-order (MTO), innebär att det produceras mot kundorder medan Make-to-Stock 
(MTS) innebär att du producerar mot lager (Beemsterboer, Land och Teunter, 2016). 
Harrison, Van Hoek och Skipworth (2014) förklarar att MTS innebär att kunderna erbjuds att 
köpa färdiga produkter som finns tillgängliga i lager och företag som arbetar med denna 
metod behöver planera produktionen efter tillgänglig mängd i lager samt hur mycket, när och 
var. Harrison, Van Hoek och Skipworth (2014) förklarar vidare att MTO ofta innebär att 
företag bygger ihop färdiga grundmoduler för att sedan vid kundorder konstruera resten av 
produkten utefter kundens efterfrågan och därför är med flexibla och mottagliga för variation. 
MTO-produkter har ett förutbestämt förfallodatum där produktionsplaneringen fokuserar på 
den tidpunkt ordern måste vara klar menar Beemsterboer, Land och Teunter (2016) medan 
MTS-produktionen arbetar för att förebygga lager samtidigt som lagerhållningskostnaderna 
begränsas.  

Produktionsplanering eller planering överlag innebär enligt Stoop och Wiers (1996) ett 
materialkrav i tiden vilket betyder förstadiet till schemaläggning. Sekvenseringen behandlas 
olika beroende på hur schemaläggningen genomförs, antingen på resursnivå vilket betyder att 
schemat utformas för varje resurs eller på produktionsenhetsnivå där schemat planeras för den 
totala produktionsenheten (Stoop & Wiers, 1996). 
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3.3 Schemaläggning 
Schemaläggning är enligt Little, Kenworthy, Jarvis och Porter (1995) en process som sker i 
alla stadier i en tillverkningskedja. Enligt Myrelid (2017) definieras ett leveransschema som 
den nödvändiga eller överenskomna tiden där innehållet i schemat kan ha olika konstruktioner 
och behandlas på olika sätt. Tillsammans med processplanering, utgör schemaläggning de två 
viktigaste delarna inom tillverkningsindustrin (Jain & Verma, 2012). Enligt författarna 
Ennigrou och Siad (2017) har de traditionella handläggningstiderna varit fasta och kända 
genom en hel process för ett jobb och Jain och Verma (2012) tillägger att både 
processplaneringen och schemaläggningen har utförts separat och i tur och ordning. 
Schemaläggningen är viktigt för kunderna eftersom den ger möjlighet för dem att kunna 
planera framåt i tiden och genomföra planer baserat på leveransdatum (Ebadian, Rabbani, 
Torabi & Jolai, 2019).  
 
Schemaläggning definieras enligt Stoop och Wiers (1996) som en plan med hänvisning till en 
sekvens av tid som avsatts för ett objekt och tiden som krävs för att slutföra posten. 
Schemaläggningen bestämmer vad varje resurs skall göra och vid vilka tidpunkter 
verksamheten skall utföras. Stoop och Wiers (1996) menar att ytterligare ett viktigt område 
vid en arbetsstation är sekvensering, vilket är beslutet om i vilken ordning processerna skall 
behandlas. Schemaläggningssystem kan utvecklas för alla möjliga processer i ett företag och 
genom att integrera schemaläggning kan en optimerad genomströmning skapas menar Exon-
Taylor (1997). Framgångar inom informationsteknik har gjort att verksamhetsstyrning har 
blivit alltmer komplex, främst förmågan att utbyta information har förbättrats och har gjort att 
systemdomäner idag kan bestå av flera olika agenter (Angiulli, Basta, Lodi & Sartori, 2010). 
Ett sätt att utföra både processplanering och schemaläggning samtidigt är genom distribuerat 
tillvägagångssätt. Den här typen av tillvägagångssätt delar upp processplaneringen och 
schemaläggningen i två olika faser (Jain & Verma, 2012). Jain och Verma förklarar att den 
första fasen innehåller förplanering och det är i den här fasen som 
processplaneringsfunktionen analyserar jobbet baserat på vilken produktdata som finns. I den 
första fasen bestäms även tillverkningsprocesserna beroende på vilka funktioner och 
relationer mellan olika funktioner som föreligger samt vilka nödvändiga maskinegenskaper 
som finns att utnyttja (Jain & Verma, 2012).   

Vidare förklarar Jain och Verma (2012) om fas nummer två som innefattar slutplanering och i 
den här fasen matchas nödvändiga arbetsoperationer ihop med den operativa kapaciteten som 
anses vara tillgänglig som en produktionsresurs. Det distribuerade tillvägagångssättet är det 
enda tillvägagångssättet som samordnar både tekniska och kapacitetsrelaterade 
planeringsuppgifter i ett dynamiskt planeringssystem för tillverkning (Jain & Verma, 2012). 
Hanteringen av distribuerade tillvägagångssätt involverar heterogena drivrutiner och olika 
källor som bidrar till systemosäkerhet (Angiulli, et al. 2010). Resultatet av det dynamiska 
tillvägagångssättet är en dynamisk process- och produktionsplanering som begränsas av 
realtidshändelser beskriver Jain och Verma (2012).  
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Det har visat sig i senare forskning inom flera olika branscher att behandlingstider har 
minskat allt eftersom de anställda har fått förbättrade kunskaper och fått ökad erfarenhet från 
att ha utfört en uppgift under en längre tid (Little et al. 1995). Little et al. (1995) menar också 
att det är först på senare tid, mer specifikt de senaste tio åren, som datorprocesser och nätverk 
har kunnat bidra med tillgänglighet för att utveckla mer effektiva 
schemaläggningsverktyg.  Stoop och Wiers (1996) nämner att behovet av effektiv 
schemaläggning ständigt växer på grund av de krav som ställs från marknaden och slutkunder 
gällande kvalitet och flexibilitet. I många företag är schemaläggningen ett mänskligt område 
där uppgiften att schemalägga kan bli mycket komplex. Människor är inte försedda med de 
kvaliteter som krävs för att kontrollera och optimera stora komplexa system, just därför är 
utövare inom området övertygade om att den manuella schemaläggningstekniken kan 
förbättras avsevärt (Stoop & Wiers, 1996). 
 
Framgångsrika schemaläggningstekniker är i praktiken få då dagliga störningar leder till gap 
mellan den teoretiska- och praktiska schemaläggningen (Stoop & Wiers, 1996). Störningar 
kan enligt Stoop och Wiers (1996) uppstå i hur bra schemaläggningstekniken kan modellera 
den process som skall schemaläggas och optimera det mål som skall uppfyllas. 
Schemaläggaren själv spelar en viktig roll i schemauppfyllandet. Det finns även en del 
svårigheter kring schemaläggning och dess prestanda, bland annat på grund av att företag har 
olika storlekar, rör olika marknader och har olika typer av anläggningar (Little et al. 1995). 
Vidare menar Stoop och Wiers (1996) att organisationsstrukturen där det finns olika 
ansvarsområden och motsägande mål kan leda till mindre bra schemaläggningstekniker där 
det uppstår problem i att mäta kvaliteten på ett schema. Andra svårigheter som Little et al. 
(1995) tar upp är svårigheten att uppnå framgångsrik schemaläggningsprestanda i en miljö 
som är komplex och osäker och där resurstillgängligheten är minimal jämfört med ett företag 
som producerar enklare produkter med låg nivå av oförutsägbara förändringar och stora 
buffertlager. Den allra viktigaste delen i en produktion är när kunden och tillverkaren kommer 
överens om ett leveransdatum menar Yeh (2000). En viktig del av kundtillfredsställelsen är att 
hålla de löften som är avtalat mot kunden av leverantören. Löften om leveranser blir lättare att 
hålla om de är realistiskt inställda. För att kunna leverera realistiska leveransdatum krävs den 
faktiska kapacitet och arbetsbelastningen (Yeh, 2000).  
 
Den teknik schemat utformas med måste stämma överens med den struktur och dynamik det 
arbetas med på golvet. Människan själv är ett viktigt verktyg i schemaläggningen men om 
planeringstekniken inte följer organisationens mål finns en stor chans att den är oanvändbar. 
Stoop och Wiers (1996) menar att en organisation bör ange tydliga prioriteringar i hur mål 
uppnås inom utnyttjande och leveranstider för att inte hamna i målkonflikter. Vidare nämner 
Exon-Taylor (1997) att steget från konstruktion, uppbyggnad och utveckling till installation 
och drift i verkligheten avslöjar snabbt både styrkor och svagheter i konceptet.  
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3.4 Kommunikation och Relationer 
Företag utsätts varje dag inför utmaningen att arbeta med andra företag i företagets nätverk så 
att värdet av produkter och tjänster som erbjuds slutkunderna och slutkonsumenterna ökar. På 
grund av den ökade efterfrågan på en allt högre servicenivå och högre kvalitet krävs att 
företag är mer lyhörda och visar större förståelse för flexibilitet (Baihaqi & Sohal, 2012). Ofta 
kräver detta att cheferna inom företaget vågar satsa på att utveckla och stärka sina relationer 
med andra företag. Detta kommer bidra till en långsiktig verksamhet och överlevnad menar 
Simoes & Mason (2012). Vidare menar Simoes och Mason (2012) att företag som involverar 
sig i relationer har mer framträdande roller i att forma och informera i relationer, samt att 
relationsidentitet är ett viktigt begrepp då det förmedlar iden om en unik identitet när företag 
utvecklar en kontinuerlig relation sinsemellan. 
 
Allt fler företag använder sig av samverkande affärsrelationer där utvalda intressenter ingår 
för att hela tiden kunna förnya och upprätthålla erbjudanden till marknaden. Företagen 
investerar stora resurser på att kunna bygga upp och underhålla relationer med sina 
nyckelintressenter med syfte att utveckla hållbara konkurrensfördelar och produkter (Fuentes-
Blasco, 2017). Enligt författarna Simoes och Mason (2012) kommer det fördelar med 
affärsrelationer i form av möjligheter till lärande, öppning av nya marknader och även 
öppning till nya produkt- och tjänsteinnovationer. Fördelarna skapas genom olika typer av 
relationer mellan företagen, såsom bland annat strategiska sourcingrelationer och partnerskap 
(Simoes & Mason, 2013). Ett företag kan inte överleva ensam, utan behöver arbeta nära sina 
partners och utnyttja sina partners förmågor och säkra kvalitet och kostnader (Baihaqi & 
Sohal 2012). 
 
Jonsson och Myrelid (2016) förklarar att informationsdelning definieras som en verksamhet 
där information delas mellan olika aktörer i en leveranskedja och de fyra vanligaste 
aspekterna på informationsutbyte är innehåll, frekvens, riktning och modalitet. Baihaqi och 
Sohal (2012) menar att inom Supply Chain Management (SCM) föreslås en nära samordning i 
leverantörskedjan för att upprätthålla konkurrenskraften. Ett av de viktigaste medlen för att 
förbättra prestandan inom ett företag och inom en leveranskedja är informationsdelning. 
Informationen kan innehålla spårning, tillgång och efterfrågan och vidare förklarar Jonsson 
och Myrelid (2016) att frekvensen mäter den mängd kontakt som genomförs medan modalitet 
avser att förklara hur kommunikationen sker. Inom IT, informationsteknologi, finns det 
många möjligheter för företag att uppnå sömlösa integreringar som dessutom är relativt låga i 
kostnader (Baihaqi & Sohal, 2012). Idag finns bland annat lösningar som elektroniskt 
datautbyte (EDI), internet, applikationer och mobil datahantering till intressenterna i 
försörjningskedjan för att lättare kunna utbyta information med varandra (Baihaqi & Sohal, 
2012). 
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Informationsdelningen ger företag en möjlighet att samordna sin verksamhet med sina 
partners inom kedjan, vilket leder till ökad prestanda. Informationsutbyte är en förutsättning 
för kunskapsutbyte och det nära förhållandet mellan olika parter i försörjningskedjan. 
Informationsdelningen skapar länkar mellan intressenterna i försörjningskedjan som därefter 
kan användas för att synkronisera alla aktiviteter inom kedjan (Baihaqi & Sohal, 2012). 
Baihaqi och Sohal (2012) menar också att effekten av informationsdelningen i en kedja kan 
öka effektiviteten genom att minska lager och utjämna produktion. Vidare menar Baihaqi och 
Sohal (2012) att kvalitén på informationen är en avgörande faktor för informationsdelningen, 
vilket även Jonsson och Myrelid (2016) poängterar och förklarar att kvaliteten kan bedömas 
med hjälp av tio olika dimensioner, dessa är komplett, koncis, tillförlitlig, aktuell, giltig, 
tillgänglighet, mängd, trovärdighet, relevant och begriplig.  
 
Det finns två variabler kring informationsanvändning menar Jonsson och Myrelid (2016) och 
dessa är viljan samt förmågan att använda delad information. Dessa variabler är relaterade till 
varandra genom att förmågan att använda information har en effekt på viljan att använda 
informationen. Vidare menar Jonsson och Myrelid (2016) att informationens kvalitet även den 
har en direkt effekt på förmågan och viljan att använda delad information. Den 
dokumenterade informationens värde kan endast realiseras om informationen är av god 
kvalitet. Dock menar Jonsson och Myrelid (2016) att det är viktigt hur informationen nyttjas, 
samt att högkvalitativ information inte behöver innebära att den är användbar. Det är först när 
informationen kan användas i hela försörjningskedjan som den verkliga informationskraften 
blir tydlig. Forskning har visat att fördröjd eller förvrängd information kan skapa allvarliga 
problem i en kedja (Baihaqi & Sohal, 2012). Det är viktigt att visa delad information ur två 
perspektiv skriver Jonsson och Myrelid (2016), dessa perspektiv är från varje enskilt 
informationsobjekt samt från ett sammansatt informationsperspektiv. 
 
Informationsutbyte definieras enligt Hoch (2014) som att gruppmedlemmarna utbyter 
arbetsrelaterad information och utbytet av information i sin tur är viktigt för att utvinna 
positiva grupprocesser. Myrelid (2017) menar att olika leveransschemaegenskaper påverkar 
kvaliteten kring informationsdelning gällande schemat och i sin tur påverkar kvalitetsbristerna 
leverantörens produktionsschemaläggning. Förhållandet mellan en kund och en leverantör 
avgör hur schemat skall användas och vad det skall innehålla menar Myrelid (2017). Enligt 
Tran, Childerhouse och Deakins (2016) bör risker med informationsdelning beaktas och ses 
över för att kunna höja prestandan på informationen samt ta klokare beslut kring 
informationsdelningen. Hoch (2014) menar att organisationer idag står inför en osäkerhet då 
snabbt föränderliga miljöer och arbetsuppgifter blir mer komplexa, därför antar organisationer 
mer teambaserade strategier. Enligt Hoch (2014) gör en övergång till teambaserade strukturer 
att det uppstår frågor om hur lämpligt det är med traditionellt ledarskap då istället ett delat 
ledarskap kan generera i att gruppen leder varandra i beslut för att uppnå mål och delat 
ledarskap innebär att ledarskapet är utspritt över olika gruppmedlemmar. 
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4. FÖRETAGSBESKRIVNING 
Nedan beskrivs företaget denna studie genomförs hos för att skapa en djupare förståelse i vad 
företaget bedriver för typ av verksamhet och hur arbetet på den avdelning där studien 
kommer genomföras fungerar idag. Det startar med allmän information om företaget för att 
sedan beskriva godshanteringsprocessen och mer om just den del av företagets 
godshanteringsprocess där det uppstår problem idag.  

4.1 Logent AB 
Logistikföretaget Logent AB är ett företag som grundades år 2006 genom att två företag, 
Similu Logistikentreprenader Sverige AB och LG Ahlberger Consulting AB, slogs ihop. 
Företagets kunskap inom ämnet logistik är både bred och djup tack vare deras långa 
erfarenhet. Logent AB breder ut sig geografiskt på flera olika orter i Sverige, som bland annat 
i Göteborg, Borås, Halmstad och Skövde, men också i vårt grannland Norge. Det heltäckande 
logistikföretaget med sina cirka 3000 anställda i norden erbjuder att utveckla sina kunders 
logistik med hjälp av kunskap, flexibilitet, ett helhetsperspektiv och framförallt, mod. På 10 år 
har Logent AB utvecklats till att bli nordens största oberoende logistikföretag (Logent ABa). 
De olika områden Logent AB erbjuder sina kunder hjälp inom, är Tull och Freight 
Management, Hamn- och Kombiterminaler, Konsulting, Entreprenad och Bemanning, Site, 
samt utbildning inom 4PL och branschlösningar (Logent AB 2018b). 
 
Logents terminal i Göteborg bildades i april 2014 när Volvo AB’s enheter, VCC (Volvo Car 
Corporation) och VGLS (Volvo Group Logistics Services) blev enskilda bolag. Arbetet på 
terminalen specificerar sig inom området Staffing & Site och går ut på att hantera emballaget 
Volvo själva inte hanterar. Leverantörerna skickar bildelar i emballage till Volvo som tar 
emot materialet och skickar vidare emballaget till Logent AB. Logent AB hanterar emballaget 
i form av lagning, tvättning och hopsättning innan de skickar det vidare till leverantörerna 
igen, detta illustreras i figur 3 nedan. Terminalen startade sin verksamhet i en lokal i Hisings 
Backa, men expanderade snabbt och flyttade till större lokaler ute i Torslanda, närmare 
Volvo, tidig vår 2017, där de ligger än idag. 

 
 
Figur 3. Illustrerar Logent AB’s roll i försörjningskedjan.  
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En stor del av Logents arbete går ut på att arbeta med drift och utveckling, inte minst inom 
lagerfunktioner och logistik. Genom både outsourcing och insourcing erbjuds fullständiga 
lagerlösningar med mervärdestjänster (Logent AB, 2018). Logent AB menar att kunden ska 
fokusera på kärnverksamheten medan logistikfunktionen drivs och utvecklas av specialister 
där riskerna delas med företaget och kunskap och effektivitet bidrar till att bli 
konkurrenskraftiga. 
 
För Logent AB är det viktigt att göra skillnad för ett företag, vilket ställer höga krav på 
företaget. En god förståelse för verksamheten är en viktig del för att kunna genomföra 
förbättringar och därför inleds många nya samarbeten med en analys av det befintliga 
logistiska upplägget, denna process beskrivs i figur 4 nedan. Logistikdata, nyckeltal och 
kostnader analyserad för att få bästa möjliga bild av nuläget. Efter att analysen är genomförd 
presenteras resultatet i ett stapeldiagram med tillhörande slutsatser där företaget tydligt får 
reda på vilka processer som kan effektiviseras, men också var de kan utveckla processerna 
och var besparingsmöjligheterna finns (Logent AB, 2018). 
 

 
Figur 4. Figuren beskriver informationsflödet när ett samarbete börjar mellan Logent och en kund 
(Logent AB) 
 
Medarbetarna inom Logent AB är engagerade och målinriktade för att företaget ska kunna 
uppfylla de mål de har och för att kunna fullfölja kundernas uppdrag och leverera kvalitet. 
Grundsynen är att medarbetarna både ska vilja och kunna ta ett stort ansvar för att arbetet ska 
kunna genomföras på ett effektivt sätt (Logent AB 2018b). Utan personalen hade terminalen 
inte fungerat så bra som den gör i dagsläget. Medarbetarna är kompetenta inom sina områden 
vilket skapar en effektivare arbetsgång och ger utrymme för förbättringsmöjligheter. Deras 
grundvärderingar utgår ifrån är att alla människor har lika mycket värde. Jämställdhet ska 
ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Alla medarbetare ska behandlas med 
respekt och ha samma utvecklingsmöjligheter inom företaget, samt att både rättigheter och 
skyldigheter ska vara lika för alla. Logent AB strävar efter att arbetsklimatet ska kännetecknas 
av respekt och förståelse för andra människor, samt att förståelsen för olikheter och kulturell 
mångfald inom verksamheten är en styrka för företaget. Personalpolitiken skapar kontinuitet 
på arbetsplatsen samt minskar personalomsättningen.   
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4.2 Godshanteringsprocessen 
Volvos leverantörer är placerade runt om i Europa och alla levererar olika komponenter till 
Volvo, som sedan monterar ihop alla delar till fordon. Varje dag skickar Volvo en beställning 
till Logent AB om vilket emballage och vilken mängd de behöver av varje emballagetyp inför 
kommande dag. Logent AB accepterar förfrågningarna utefter vad som, enligt terminalens 
system, är mängden emballage i lager. När mängden är accepterad skapas ordrar som skickas 
till olika transportörer. Transportörerna önskar sedan tider hos Logent AB då de vill att deras 
lastbilar ska lastas med material. Systemet att transportörerna själva får önska tider är för att 
många transportörer hämtar material på hos fler företag under dagen och därför vill ha en tid 
som passar deras rutt så bra som möjligt.  
 
Lastning av gods 
När chaufförerna anländer till terminalen har de med sig ett ordernummer. 
Receptionspersonalen söker då upp ordernumret i deras datorsystem TMS och kan se vad för 
emballage samt hur mycket emballage chauffören ska hämta. Om chauffören är i tid blir 
denne ombedd att parkera på en lastplats av truckföraren. Om chauffören är för tidig måste 
han lämna terminalen och komma tillbaka på sin bokade tid, detta på grund av brist på 
parkeringsutrymmen på terminalens gård. Om chauffören är sen och har missat sin tid finns 
det inga garantier för att bli lastad samma dag. Schemat är oftast väldigt fullt och är det en 
tidskrävande lastning krävs en hel lastningstimme. Denna process illustreras i figur 5 nedan.  
 

 
Figur 5. Illustrerar hur processen med en ankommande lastbil som skall lasta hos Logent ser ut.  
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Terminalen bedriver sin verksamhet på sex lastzoner mellan klockan 06.00-00.00. Schemat 
för alla lastningar är planerat dagen innan tillsammans med transportörerna, som ska hämta 
emballage åt leverantörerna och schemaläggaren på Logent AB. Varje transportör har då 
önskat tider för sina bilar inför kommande dag och Logent AB utformar därefter ett schema, 
där de försöker uppfylla så många önskemål om lastningstid som möjligt. Varje lastning har 
en planerad tid på 60 minuter att utnyttja, men det förekommer att lastningar tar mindre än 20 
minuter. Resterande tid står lastplatsen outnyttjad då terminalen har svårt att veta på förhand 
hur stora och hur tidskrävande lastningarna är. De kan heller inte chansa och ta in en annan 
lastning tidigare ifall denna behöver utnyttja sina 60 minuter. Då skulle schemat förskjutas 
och risken för att hela dagens lastningar och tidsprogram blir försenat skulle öka avsevärt. 
Transportörerna har flera lastningar per dag, även på andra terminaler, så det är viktigt att 
tiderna hålls. 
 
Det finns ett verktyg, ett så kallat buntschema som terminalen själva konstruerat i excel. 
Tanken är att detta verktyg ska hjälpa till att förbereda personalen på terminalen om vad som 
ska lastas på respektive lastbil under dagens alla lastningar, samt vilket emballage som 
behöver produceras. Problemet är att excelfilen inte är kopplad till något annat system och gör 
det därför svårt och tidskrävande att granska alla lastningar med vad de ska ha för emballage 
vid lastning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 
 

5. ANALYS 
I nedan avsnitt presenteras och analyseras intervjuer samt intern dokumentation för att kunna 
presentera ett resultat som besvarar forskningsfrågorna och uppfyller rapportens syfte.  

5.1 Intervjuer  
Genomförd fallstudie omfattade intervjuer med tre anställda som har olika arbetsuppgifter och 
ansvarsområden. Intervjuperson A är en anställd vars ansvarsområde ligger på terminalens 
utsida, det vill säga vid utlastningen av emballage. Intervjuperson B är en anställd vars 
ansvarsområde är allt administrativt arbete, såsom schemaläggning och kontakt med 
transportörer. Den sista personen som intervjuades, intervjuperson C, är ansvarig för hela 
terminalen. Intervjufrågorna finns bifogade som en bilaga i slutet på rapporten.  
 
Analyserade intervjuer visar att optimera schemat med hjälp av bättre planering- och 
schemaläggningsteknik för att höja utnyttjandegraden av varje lastzon vid utlastning är 
någonting alla tre intervjupersonerna förespråkar. Det alla är ense om är att för företagets 
bästa vore gynnsamt att optimera, men de är inte överens om hur det skall tillämpas i 
praktiken. Vidare visar intervjuerna att det sker oförutsedda händelser dagligen, en optimering 
av schemat hade bidragit till vissa risker såsom att de anställda inte har tid att förbereda för 
nästa lastning eller eventuella toalettbesök. En optimering skulle enligt intervjuperson A 
kunna leda till tidsbrist gällande att hjälpa andra anställda vid eventuella fel- eller 
omlastningar som kräver tid som inte finns. Intervjuperson C menar att det behöver finnas en 
balans mellan arbete och outnyttjad tid mellan lastningarna. Intervjuperson C ger exemplet att 
en lastning kan ta 15 minuter och där är outnyttjad tid på 45 inte optimalt. Det optimala hade 
varit att kunna förbereda nästa lastning och eventuellt ta en 15 minuter lång lastning till för att 
utnyttja den lastningstimmen på schemat bättre. Samtliga tre intervjupersoner är positiva till 
ett mer optimerat schema och menar att om möjligheten finns bör schemat optimeras för att 
exempelvis hinna med fler obokade lastbilar och mer erfaren personal skulle göra en 
optimering lättare att tillämpa.  
 
Vidare visar genomförda intervjuer att terminalen i dagsläget arbetar med planeringsmetoden 
MTS vilken innebär att där lagren hela tiden fylls på med emballage, för att kunna lasta 
emballage enligt befintliga ordrar samtidigt som de måste vara beredda på att ta emot 
brådskande oplanerade ordrar. Dessa brådskande ordrar är beställda med kort varsel av Volvo, 
som betalar extra för dessa och behöver de snabbt för att produktionsbanan inte skall stanna. 
Intervjuperson A nämner också att det hade gjort skillnad om orderplaneringen som idag sköts 
av Volvo hade skötts av Logent. Intervjuperson A menar vidare att lastarna på terminalen vet 
exakt vad som ryms på en lastbil och det händer att ordrar kan vara alldeles för stora för att 
rymmas på en lastbil.  
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Schemaläggningen kring utleveranser sker idag hos administrationen, som tar emot 
önskningar kring vilken tid en transportör vill komma till terminalen för lastning. Samtliga 
önskade tider läggs in i en egendesignad excelfil, vilket innebär att någon specifik 
schemaläggningsteknik inte finns. En schemaläggningsteknik som kom upp till diskussion är 
onlinebokning där transportörerna själva kan boka och avboka sina tider i realtid. 
Intervjuperson A och C är positiva till denna teknik och menar att flexibiliteten skulle 
förbättras hos samtliga parter medan intervjuperson B istället ser det som ett orättvist system 
mot transportörerna vid jämförelse hur schemat läggs upp idag. Intervjuperson B menar att 
transportörerna får önska sin tid och Logent försöker bemöta önskan så gott de kan, genom en 
onlinebokning skulle de transportörer som är först in alltid ta de bästa tiderna.  
 
Vid terminalen har ytterligare en excelfil skapats, ett så kallat buntschema. Intervjuperson A 
använder buntschemat under schemaläggningen. Intervjuperson A nämner att om schemat 
skulle kunna utvecklas, hade detta underlättat arbetsuppgifterna. Ju mer information 
buntschemat innehåller, desto bättre är det för inblandade parter. Intervjuperson B och C 
nämner att all schemaläggning sker manuellt i terminalens egna excelfil, den så kallade 
schemaläggningsfilen. Intervjuperson A berättar vidare att buntschemat hjälper honom genom 
att förmedla vad som bör produceras samt vilken maskin som måste köras för att ha 
tillräckligt med material för utlastning nästkommande dag. Även intervjuperson C instämmer 
i att buntschemat är till stor hjälp för planeringen och vad som ska produceras. Intervjuperson 
C berättar vidare att han tror att buntschemat skulle kunna användas bättre genom att förbättra 
buntschemats layout så att schemat blir lättare att förstå och skapar mindre missförstånd kring 
vilket material som skall lastas.  
 
Genomförda intervjuer visar att de svårigheter som kan uppstå kring schemaläggningen 
främst beror på transportörerna. Det kan exempelvis vara att de aviserar för fel ordernummer 
på fel tid och detta genererar i att omlastningar kan behövas då fel order blir lastad på fel 
lastbil. Intervjuperson A nämner svårigheterna kring den tid en lastning tar, och menar att det 
finns vissa speciallastningar som kräver mer än den timme en lastning får ta och på så sätt 
skapar stress och förskjutningar i schemat. Intervjuperson B nämner istället svårigheter i att 
bemöta alla transportörers önskemål kring lastningstider. Det finns upp till fem lastningszoner 
och ibland är det transportörer som önskar fler lastningstider än vad det finns zoner. Detta 
leder till att transportörer ibland får lastningstid 2–3 timmar senare än den begärda tiden. 
Intervjuperson C nämner samma problem som ovannämnda men menar också att 
dubbelbokningar sker vilket gör att två likadana ordrar kan lastas på två olika lastbilar. Det 
betyder att lastbilen måste återkomma och lossas på Logent, vilket är en tidskrävande 
aktivitet.  
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Eftersom det ibland sker en tidsförskjutning på önskade tider i schemat finns det vissa 
transportörer som har svårt att tillmötesgå dessa. Transportörerna anländer till terminalen på 
den tid de har önskat och kräver att få bli lastade. Detta tar upp truckförarnas tid då de blir 
avbrutna i deras arbete och måste avvisa chaufförerna. Intervjuperson A nämner att 
truckförarna ibland kan vara tillmötesgående och lösa situationen i mån av tid och plats. 
Dessvärre leder detta till en icke hållbar situation eftersom transportörens chaufförer sätter 
detta i system och förväntar sig tillmötesgående truckförare varje gång de ej anländer på 
avsatt tid. Terminalens krav gentemot transportörerna är att skicka ut efterföljande dags 
lastningsschema innan klockan 17. Intervjuperson B berättar att det kan bli stressigt att leva 
upp till kravet när transportörer gör sena förändringar i schemat. Intervjuperson C nämner att 
det finns transportörer som alltid önskar samma tider vilket ibland är svårt att uppfylla. 
Intervjuperson C menar att en gräns behöver dras för att kunna vara konsekventa gentemot 
transportörerna och skapa rättvisa sinsemellan. Detta kan vara svårt på grund av att Volvo har 
vissa specifika transportörer för deras interna flöde. Dessa transportörer måste alltid få avisera 
och lastas oavsett överskridna deadlines för att fabriken inte skall stanna.  
 
Istället för att transportörerna önskar lastningstider nämner Intervjuperson A och C att 
schemaläggningen skulle kunna planeras bättre om Logent själva fick planera schemat utifrån 
orderstorlek. På så sätt skulle terminalen kunna planera in flera små lastningar under en 
lastningstimme istället för att varje lastning tar upp en timme på schemat. Intervjuperson A 
menar att det hade varit intressant att testa om detta skulle fungera medan Intervjuperson B 
ser det som merarbete med mycket mer planering och tror att det kommer bli svårt att 
samordna schemat.  
 
Relationerna till transportörerna är enligt alla tre intervjupersonerna ganska obefintliga då 
Logent som en mellanhand mellan transportörer och Volvo. Intervjuperson A och C berättar 
att Logent alltid försöker agera professionellt gentemot chaufförer och transportörer genom att 
alltid försöka hjälpa till och vara så tillmötesgående som möjligt. Detta omfattar alltifrån att 
hjälpa chauffören med att dra för ett lastbilskapell som kärvar till att vara tillmötesgående 
kring tidsönskningar. Samtliga tre intervjupersoner menar att det är svårt att vårda 
relationerna när chaufförerna väl är på plats eftersom att många har svårt för andra språk än 
sitt modersmål och därför inte går att kommunicera med. Informationsdelning är ytterligare en 
faktor som alla tre intervjupersoner anser kan förbättras avsevärt och i sin tur underlätta 
arbetet. Det handlar inte endast om att meddela när chauffören är sen utan också hur lastbil 
skall lastas.  
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Intervjuperson A och C berättar att i många fall fungerar inte kommunikationen kring hur 
bilen skall lastas och om bilen skall ha plats för mer last från någon annan terminal. Detta 
leder till att flera lastbilar återvänder till terminalen efter avslutad lastning och behöver lastas 
om, detta är tidskrävande och inte en del av det planerade schemat. Sena chaufförer är en 
daglig störning, intervjuperson A uppskattar att 30–35 procent av chaufförerna idag anländer 
för sent till terminalen. En försening meddelas aldrig vilket gör att truckförarna står och 
väntar på lastbilen som inte kommer i tid istället för att ha möjlighet att planera om och ta in 
en annan lastbil, exempelvis en obokad lastbil. Försenade lastbilar innebär att extra arbetskraft 
krävs, vilket skapar stress och kan leda till fellastningar. Intervjuperson B nämner att 
planeringen hade underlättats för alla parter om informationen delas på ett bättre och mer 
frekvent sätt.  
  
Någonting intervjuperson A ville tillägga i slutet av intervjun var ett förslag om att ha tillgång 
till surfplattor i truckarna istället för att arbeta manuellt med lösa papper kring lastningarna. 
Idag går truckförarna in till receptionen och hämtar dokument kring varje lastning. Om något 
material är slut går truckförarna in till receptionens dator och ändrar antalet lastade buntar i 
systemet för respektive order. Hade truckförarna haft tillgång till surfplattor eller någon form 
av elektroniskt verktyg som kan ersätta pappersarbetet hade de kunnat utföra allt arbete från 
trucken och spara tid genom detta. Då kan varje order slutföras direkt i trucken och nästa 
order kan komma upp på en gång samt att förberedelserna då kan starta tidigare.  

5.2 Intern dokumentation 
Terminalens schema är tidspressat vilket innebär att inget utrymme finns för lastningar som 
inte har bokat en tid. Resultat från genomförd analys av interndokumentation visar att detta 
inte överensstämmer med verkligheten eftersom det förekommer att chaufförer är sena till 
sina lastningstider, eller inte alls kommer. Vid mer än 15 minuters försening tar terminalen in 
en obokad lastning istället, vilket skapar problem när den sena chauffören anländer och kräver 
lastning. Problemet är ett faktum och i dagsläget finns ingen speciell strategi för att lösa 
problemet, utan truckförarna får stressa för att försöka hinna med så många lastningar som 
möjligt, både bokade lastbilarna, de sena, samt de obokade.  
 
Som schemat (Figur 6) visar är det i princip fullbokat under dagens alla timmar. Brådskande 
transporter, även kallade premiumtransporter, som Volvo betalar extra för har en egen 
lastningszon för att dessa snabbt ska kunna bli mottagna och lastade med emballage. 
Problemet med sena bokningar är att det inte finns en truckförare som alltid står redo för att 
kunna lasta dessa. De så kallade premiumtransporterna kan bli bokade av Volvo med ytterst 
kort varsel, som 15 minuter innan de anländer till terminalen och det händer då att alla 
truckförare redan är upptagna med andra lastningar. Resultatet av de sena bokningarna blir att 
premiumlastningen då får vänta tills en truckförare är tillgänglig, eller att en bokad transport 
får vänta för att truckföraren måste lasta den brådskande extrabeställda lastbilen.  
Eventuella konsekvenser av extra insatta premiumtransporter i schemat är att lastbilar som 
bokat tid på terminalen, är i tid till sin lastning, men ändå får vänta på grund av en prioriterad 
premiumtransport, kan komma att bli sena till sina andra lastningar eller lossningar som de 
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har uppbokade under dagen. Detta kan bidra till förseningar genom hela arbetsdagen för en 
chaufför, som dessutom måste ta hänsyn till sina raster och vilotider och får därför inte köra 
när som helst eller hur länge som helst under ett arbetspass. 
 
I figur 6 nedan visas ett exempel på hur ett leveransschema för Logent AB kan se ut under en 
dag. De rutorna som är markerat med grönt i betyder att chauffören har varit i tid. De 
gulmarkerade rutorna i innebär att chauffören har varit sen och de rutor som är hälften gula 
och hälften gröna innebär att chauffören anlänt för tidigt. En sammanställning för hur 
chaufförerna anlände enligt leveransschemat under vecka 16 illustreras i tabell 1 nedan. 
 

 
Figur 6.  Exempel på leveransschema för en dag på Logent AB.  
 
Tabell 1. Bokade lastningar under vecka 16 på Logent AB. 
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Buntschemat (Figur 7) hjälper terminalen att veta vilket material som behöver produceras 
inför nästkommande dags utlastningar. Analys av buntschemat visar att schemat är en 
tillgång, speciellt för personalen i produktionen och för truckförarna som får en överblick 
kring det utgående materialet. Problemet kring användningen av buntschemat återgår till 
chaufförerna som inte håller sina tider. Lastbilschaufförerna är ofta sena eller för tidiga till 
sina tider, vilket medför problem för truckförarna som inte kan förbereda lastningarna i form 
av att köra ut material från lagret till gården så att lastningarna kan gå fortare. Risken för 
fellastningar ökar vid ouppmärksamhet och användning av buntschemat, speciellt i stressade 
situationer, då schemat kan tolkas rörigt och otydligt gällande antal och emballagetyp som 
respektive order ska ha. Konsekvenserna av en fellastning är att lastbilen måste återvända till 
terminalen med det fellastade emballaget, vilket tar extra onödig tid både för chaufförerna och 
för truckförarna på Logent. 
 

 
Figur 7. Ett exempel på hur buntschemat för en dag ser ut.  
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6. RESULTAT 
I detta kapitel besvaras de forskningsfrågor som studien avser besvara för att kunna uppfylla 
syfte samt kunna föra en senare diskussion kring vidare forskning samt förbättringsförslag. 

 
6.1 Utnyttjandegraden av en lastzon 
Förhållandet mellan en orders storlek och leveransschemat, exempelvis som det 
leveransschemat som illustreras i figur 6, kan höja utnyttjandegraden av en lastzon. Ett företag 
som arbetar med tillverkning bygger på aktiviteter där material- och produktionsplanering är 
en stor del av företagets process. Desto bättre och utförligare en planering går till desto mer 
kan schemat optimeras och bemöta den flexibilitet som idag är ett stort schemakrav. Planering 
ligger till grund för lager, ger materialkrav till schemaläggning som sedan släpper arbete till 
golvet så att de anställda vet vad som skall genomföras och när det skall genomföras. Genom 
att agera som mellanhand i en försörjningskedja och inte ha del i planeringen gör 
schemaoptimeringen svårare då en annan part i kedjan sköter planeringen och släpper jobben 
för att kunna skapa ett schema. Formatering och optimering av ett schema blir svårare om 
företaget skall anpassa sig efter transportörers önskningar kring tider de vill lasta sina 
lastbilar. Genom att vara tillmötesgående kring önskningar och formatera schemat för att ge 
alla transportörer tider så nära inpå deras önskningar som möjligt är även det en faktor till att 
schemas inte kan optimeras.  

De dagliga störningarna gör att schemats flexibilitet blir svår att hantera då en transportör av 
olika orsaker exempelvis inte kommer på den utsatta tiden. Det optimala är att sköta all 
planering och schemaläggning på samma ställe och genom detta låta orderplaneringen vara en 
större del i schemaläggningen. För att höja utnyttjandegraden skulle en försörjningskedja 
behöva samordna produkter och informationsflödet mellan parterna i kedjan. Genom att 
prognostisera kan planeringsbeslut fattas enklare och ett lågt kapacitetsutnyttjande kan vara 
resultatet av en felaktig prognostisering. En prognostisering av tidsåtgången för en order kan 
generera i att schemat kan planeras mer optimalt och genom detta kan den tillgängliga tiden 
på schemat utnyttjas bättre. Specialisering inom utformning och genomförande av 
kapacitetsplanering samt schemaläggningssystem, där rötterna grundar sig i tidigare 
forskning, exempelvis visuella planeringstavlor, kan leda till att framtida beslut med flera 
detaljeringsgrader och tidsaspekter kan fattas. Då schemaläggning grundar sig i planering är 
det också viktigt att fokusera på kommunikation, informationsflöde och relationer i 
försörjningskedjan. En god informationsdelning höjer kvaliteten och skapar fördelar genom 
goda relationer mellan de olika aktörerna och företagen i försörjningskedjan. Detta är viktigt i 
både planering och schemaläggning då informationsdelning ger möjligheten att samordna 
verksamheten optimalare och på så sätt höja prestandan. Effekten av informationsdelning kan 
också öka effekten genom hela kedjan samt minska lager och utjämna produktionen. 
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6.2 Samspelet mellan buntschema och utlastningsschema 
Schemaläggning är en av de viktigaste delarna för ett företag inom tillverkningsindustrin. 
Krav på marknad och på produkter gör att företag behöver anpassa sig för att uppfylla 
kundernas önskemål. Tillsammans med orderplanering och schemaläggning eftersträvar 
företag att kunna leverera rätt produkter i rätt tid. Genom att på förhand prognostisera hur 
stora produktionssatser som en terminal behöver producera, kan materialbrist vid utlastning 
nästintill uteslutas. För att minimera risken för fellastningar och för att undvika att material tar 
slut kan ett samspel mellan schemaläggning, tillverkning och lagring av emballage byggas 
upp. Uppbyggnaden av ett samspel mellan ett buntschema och ett utlastningsschema kan 
generera stora fördelar för en terminal i form av att alltid kunna leverera beställt material till 
kund. När produktionen har kännedom om vad som behöver produceras, finns möjligheter för 
en terminal att uppfylla några av de kundkrav som finns.  
 
Genom att granska alla ordrar som ligger inför kommande utlastningar, och vilket emballage 
de innehåller, kan data läggas in i buntschemat för att hjälpa till att ta reda på hur mycket 
emballage produktionen behöver producera. Truckförarna vet, med hjälp av buntschemat, 
vilket emballage som ska lastas på respektive lastbil under respektive tid och lastningszon. 
Detta ger dem möjlighet att förbereda framkörning av emballage. Dessutom minskar risken 
för fellastningar då framkört emballage måste stämma överens med vad som står i de 
dokumenten som varje order har. Då truckföraren behöver följa specifika dokument för varje 
lastning kan fel framkört emballage uppmärksammas, vilket förhoppningsvis leder till färre 
fellastningar. Samspelet mellan buntschema och utlastningsschema byggs upp på så vis att det 
emballage som ska lastas ut från terminalen förtydligas genom att använda data från 
terminalens system som sedan används i buntschemat.  
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7. DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer det föras diskussion kring studiens genomförande samt resultat. Det 
kommer att föreslås förbättringsförslag samt förslag till vidare forskning.  

7.1 Studiens genomförande 
Studiens genomförande har flutit på utan komplikationer vilket har gjort att den planering som 
lades vid projektets start har kunnat följas bra. De svårigheter som uppstått under projektets 
gång är data- och informationsinsamlingen för det teoretiska ramverket. Det var svårt att hitta 
vetenskapliga publikationer med relevant information kring projektets syfte och 
forskningsfrågor. Det fanns många vetenskapligt publicerade artiklar inom ämnet men då 
dessa ofta var genomförda fallstudier inom andra branscher och verksamheter så var 
informationen irrelevant och svår att tillämpa i denna studie. Det fanns även publikationer 
som var väsentliga för studien och genererade trovärdig och relevant fakta som kunde stärkas 
av flera olika författare och forskare.  
 
Valet att genomföra denna studie med en mixad forskningsmetod anses även efter färdigställd 
rapport som den mest lämpade metoden på grund av de avgränsningar som finns kring 
genomförandet. Hade inte tidsavgränsningen funnits så hade forskningen kunnat genomföras 
med ytterligare kvalitativa delar, exempelvis genom en statistisk tidsmätande undersökning. 
Intervjuerna gav projektets resultat en bra grund och insyn i hur verksamheten på terminalen 
fungerar i praktiken och inte bara hur det skall fungera i teorin. Eftersom att intervjuerna 
genomfördes med en semistrukturerad struktur så skapades utrymme för diskussion och 
vidare följdfrågor utifrån intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes också fysiskt och 
anonymt vilket medförde trovärdiga svar samt uteslutningar av missförstånd kring frågor och 
svar. Tack vare besök på terminalen har den interna dokumentationen delgivits, förklarats av 
de anställda och kunnat analyseras i resultatet vilket gav projektet relevant information och 
analys kring hur terminalens schemaläggning fungerar idag.  
 
Studiens reliabilitet anses hög eftersom att data och information i denna fallstudie är grundad 
på tidigare och upprepad godkänd forskning samt intervjuer och interndokumentation 
från logistikterminalen där studien genomförts. Ingen data eller information kommer från 
osäkra källor vilket höjer tillförlitligheten ytterligare och på sätt är resultaten i rapporten 
trovärdiga. Den externa validiteten anses hög då studien kan generaliseras och användas av 
andra logistikterminaler inom samma typ av verksamhet, alltså en verksamhet med planering, 
lager och schemaläggning. Även den interna validiteten anses hög då resultatet av studien är 
tolkat direkt från tidigare vetenskaplig forskning samt information från terminalen där studien 
utförts. Genom både kvalitativ och kvantitativ forskning är trianguleringen i studien 
bidragande till att den bäst lämpade data har samlats in.  
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7.2 Forskningsfrågor 
Resultatet av forskningsfråga ett är att förhållandet mellan en orders storlek och 
leveransschemat kan skapa möjligheten att utnyttja en lastzon mer effektivt. Genom de teorier 
som finns i studien går det tydligt att urskilja vilka delar som är de viktigaste att arbeta med 
för att möjliggöra en effektivisering samt optimering av schemat för att kunna nyttja en 
lastzon effektivare. I teorin nämns det hur planering är en oerhört betydelsefull del i en 
försörjningskedja och hur den vidare ligger till grund för lager, materialkrav till 
schemaläggningen som i sin tur släpper arbete till golvet. Desto utförligare en planering 
genomförs desto mer kan ett schema optimeras och på så sätt höja utnyttjandegraden för en 
lastzon. Problemet hos för terminalen där denna studie genomförts är just agerandet som 
mellanhand, terminalen kan planera och agera hur mycket som helst men det förändrar inget 
för terminalen så länge inte alla parter i kedjan förändrar sitt sätt att arbeta för att kunna 
optimera schemat. Även flexibiliteten i schemaläggningen blir svår att hantera då dagliga 
störningar såsom sena transportörer och bristfällig kommunikation skapar problem för 
terminalen. I teorin nämns det tydligt hur kommunikation, information och goda relationer är 
viktiga pusselbitar för att få en försörjningskedja att fungera optimalt.  
 
Resultatet av forskningsfråga två visar att ett samspel mellan buntschema och 
utlastningsschema kan byggas upp genom en tydlig orderplanering som sedan avspeglas i 
schemaläggningen. Teorin nämner delar som orderplanering, materialplanering och 
prognostisering vilken skulle förebygga materialbrist. Samspelet skulle i sin tur kunna 
generera fördelar såsom att beställt material alltid finns tillgängligt, vilket skulle uppfylla 
många av de krav som idag ställs på marknad, produkter och företag enligt teorin. 
Buntschemat har en viktig roll på terminalen och behöver därför finnas, det ligger till grund 
för produktion samt gör att truckförarna vet vad som skall lastas på varje lastbil. På så sätt kan 
en lastning förberedas innan transportörens ankomst då buntschemat visar vilket emballage 
som skall lastas på vilken lastzon och vilken tid det skall lastas samt att risken för 
fellastningar minskar kraftigt.  
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7.3 Praktiska förslag till förbättringar 
Ett av de förbättringsförslag som snabbt växte fram vid datainsamlingen till det teoretiska 
ramverket är momentet planering. Företaget där fallstudien genomförts arbetar idag som 
mellanhand i försörjningskedjan då det är Volvo som släpper arbeten ner till terminalen, som i 
sin tur har kontakten med transportörer som vill boka tid för lastning. Schemat är svårt att 
optimera när inte planeringen sker direkt på terminalen eftersom att produktion av material 
hela tiden behöver produceras mot lager för att vara förberedda för nästkommande dags 
lastningar och eventuella obokade lastningar. Hade planeringen skett direkt på terminalen 
hade produktionen och planeringen kring materialet kunnat skötas annorlunda och exempelvis 
MTO eller ATO skulle kunna tillämpas. Planeringsverktyg såsom, ASO, MRP, MTO och 
MTS är i vissa verksamheter något som verkligen skulle kunna underlätta planeringsfasen för 
företag. Hos terminalen där fallstudien genomförts kan en tillämpning av ovannämnda 
planeringsmetoder vara svårt då stora delar av organisationen behöver förändras och 
omorganiseras för att det skall fungera i praktiken som i teorin. Eftersom att terminalen agerar 
som mellanhand är detta inget de själva kan styra och förändra utan det är Volvo som måste 
fatta beslut kring om planeringsverktyg skall appliceras.  
 
Om planeringen skulle skötas direkt på terminalen skulle också schemat kunna optimeras 
genom att anpassa schemat mer efter orderstorlek. Detta förutsätter att terminalen frångår 
systemet kring att transportörer får önska tider, eller så får det tidigare systemet finnas kvar 
men att schemalägga efter orderstorlek prioriteras först i schemaläggningen och nästa steg kan 
innebära att vara så tillmötesgående som möjligt kring tidsönskningen. Planering ligger till 
grund för schemaläggning och är en viktig fas för att få ett så flexibelt och optimerat schema 
som möjligt. Genom att genomföra planeringen direkt på terminalen och försöka utnyttja de 
två olika schemasystem, leveransschemat och buntschemat som de använder idag samt 
försöka få dem att samverka skulle vara det optimala.  
 
Genom att anpassa leveransschemat efter orderstorlek skulle varje lastzon kunna få en högre 
utnyttjandegrad då fler lastningar skulle kunna schemaläggas på varje timme i schemat. 
Schemat är idag formaterat så att varje lastning schemaläggs som en timmes lastning, vilket 
inte är optimalt då det finns lastningar som tar 15 minuter och det finns lastningar som tar mer 
än en timme. Vid anpassning till orderstorlek skulle schemat helt kunna styras efter den tid en 
lastning bör ta och genom att ha lite säkerhetstid tillagd kring varje lastning skulle inte tid för 
förberedelse och liknande behöva försvinna. Den outnyttjade tiden som uppstår efter en order 
som går snabbt att lasta används för att förbereda kommande order eller hjälpa till på en 
annan lastzon. Den outnyttjade tiden är alltså inte dålig, men med målet att höja 
utnyttjandegraden av varje lastzon så bör varje zon använda sin tid, vilket vore möjligt med 
ett leveransschema anpassat efter orderstorlek.  
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En anpassning av leveransschemat efter orderstorlek är något de anställda på golvet skulle 
kunna bidra till. De anställda truckförarna arbetar redan idag mycket mer optimerat än vad 
schemat säger, finns en lucka i schemat och en chaufför exempelvis är tidig så tas den in för 
lastning i mån av tid. Genom att använda de anställda som besitter kunskap kring lastningar 
skulle planeringen av leveransschemat underlättas. Truckförarna har erfarenhet kring hur lång 
tid en viss lastning tar beroende på emballagetyper och detta skulle kunna utnyttjas vid 
prognostisering av tidsåtgången för en viss order. Tidsåtgången skulle också kunna tas reda på 
genom att terminalen under exempelvis två veckors tid för statistik och klockar den tid en 
order tar från start till slutförande. Denna data skulle vidare kunna finnas med som underlag 
kring planeringen och optimering av leveransschemat, där förhållandet mellan en orders 
storlek och leveransschemat är viktiga variabler. Ytterligare optimering av leveransschemat 
skulle kunna genomföras genom att underlätta truckförarnas arbete kring varje order och på så 
sätt utnyttja tiden mer effektivt. Idag sker all orderhantering manuellt med papper, exempel på 
detta är vad som skall lastas, när material som inte finns skall restas samt när en order är 
fullföljd och klar. Att sköta detta arbete elektroniskt, genom en läsplatta eller någon form av 
app i en arbetstelefon, skulle orderhanteringen gå mycket fortare vilket även det innebär att 
varje truckförare är redo för nästa lastning tidigare.  
 
Finns inte möjligheten att frångå det system som finns idag, där terminalen är mellanhand, 
skulle ett onlinebokningssystem för lastningar vara något att fundera över. 
Informationsdelningen fungerar inte optimalt och många chaufförer anländer före eller efter 
sin utsatta dit, därför skulle ett schema som uppdateras i realtid vara en fördel. Detta eftersom 
att chaufförer och transportörer då skulle ha möjlighet att gå in själva för att boka om sin tid 
istället för att terminalen står utan arbete vid väntan på en försenad lastbil. Genom att 
förbättra informationsdelning och relationer till transportörerna skulle en optimering av 
leveransschemat vara lättare att genomföra. Bättre informationsdelning skulle exempelvis 
kunna vara att chaufförerna tar kontakt med terminalen vid en sen ankomst och på så sätt 
skulle terminalen kunna ta in en för tidig lastbil istället och slippa förskjutningar i 
leveransschemat.  
 
Bättre informationsdelning och relationer till främst transportörerna skulle också kunna 
generera i färre fellastningar och genom detta skulle färre omlastningar behöva genomföras. 
Fel material kan ställas fram för lastning på grund av att buntschemat som beskriver vad 
ordern skall innehålla kan vara rörigt och ibland svårt att förstå. En design som är tydligare 
skulle göra att informationen kring lastningar blir lättare att tolka och på så sätt skulle inte fel 
material köras fram för lastning lika ofta, vilket genererar i tidsbesparingar. Tid kan också 
besparas genom att transportörer informerar om hur de vill att en bil skall lastas, ifall bilen 
skall vidare och hämta mer material på andra terminaler. När terminalen inte har denna info, 
lastar dem utifrån vad dem själva tycker är optimalt, vilket kan generera i att en chaufför som 
skall hämta material på fler terminaler kan återkomma och behöva en omlastning. Hade 
informationen funnits direkt hade inte denna typ av fel behövt uppstå.  
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7.4 Förslag till vidare forskning 
Om mer tid för denna studie hade funnits så skulle det vara intressant att samla in mer 
kvantitativ data på terminalen i form av statistik och tidsmätningar. På så sätt hade mer 
trovärdiga resultat på hur mycket schemat faktiskt skulle kunna optimeras genererats. Vid mer 
tid hade även fler anställda på terminalen kunnat intervjuas och på så sätt hade studien 
genererat i mer analyserbar data för att kunna stärka reliabiliteten samt validiteten ytterligare. 
Transportörerna som kommer till terminalen för att lasta emballage är ofta återkommande och 
beställer samma emballagetyper men i olika mängder. Genom att genomföra en statistisk 
tidmätning av hur lång tid olika stora lastningar tar skulle terminalen få bra underlag för 
planering, prognostisering och genomförbar optimering av leveranschemat. Det skulle vara 
bra att mäta hur lång tid lastningar tar men också hur mycket outnyttjad tid som uppstår vid 
varje lastning. På så sätt kan onödig outnyttjad tid undvikas och med onödig tid menas den tid 
där truckförarna inte har någonting alls att göra, varken något att lasta eller förbereda för 
kommande lastningar.  
 
Tidsmätningar på terminalen skulle vara väldigt tidskrävande och svåra att genomföra 
eftersom de troligtvis skulle behöva ske manuellt. Det är många lastzoner att föra statistik för 
och det är lastningar under många timmar som behöver mätas i tid. Terminalen är öppen för 
lastningar mellan klockan 06.00-00.00 vilket innebär att även om statistiken skulle föras i 
skift så är det många timmar och mycket data att registrera. För att få trovärdiga tidsmätningar 
skulle mätningar över en viss tid behöva genomföras och inte bara för en dag. Detta kräver 
mycket tillägnad tid och skulle innebära att åtskilliga timmar behöver spenderas på 
terminalen.  
 
Det hade varit intressant med mer forskning som förespråkar det faktiska samspelet mellan en 
orders storlek och schemaläggningen kring ordrar och leveranser. Genom denna fallstudie har 
det framkommit att samspelet har en stor roll i schemaläggningen om det används på rätt sätt. 
Orderplanering är en faktor som genom rätt genomförande kan minimera försenad tid och kan 
på så sätt minimera tidsförskjutningar i leveransschemat. Många forskare diskuterade 
orderplanering som en grund till schemaläggning men därefter inte utvecklande om hur 
samspelet fungerar i praktiken. Teoretiskt är det alltid enklare att förklara hur någonting skall 
fungera praktiskt, men genom besök på terminalen märktes det tydligt att i praktiken är det 
inte alls lika genomförbart att tillämpa vissa teorier och metoder på grund av dagliga 
störningar och oförutsägbara händelser.  
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8. SLUTSATSER                     
I det här kapitlet redovisas de slutsatser författarna har kommit fram till. Kapitlet berör 
slutsatser kring det teoretiska ramverket samt slutsatser om den undersökta terminalen. 

8.1 Terminalen 
De huvudsakliga problemen på logistikterminalen är utesluten information på grund av 
bristfällig kommunikation, samt chaufförer som är försenade till sina lastningstider. Den 
bristande informationen leder till onödiga och tidskrävande omlastningar av lastbilar på grund 
av att chaufförer inte meddelar hur de vill ha sin last lastad och om de ska vidare till andra 
terminaler och lasta på mer gods. De försenade chaufförerna gör så att truckförarna på 
terminalen står och väntar i onödan på att en lastbil ska anlända till terminalen, till sin 
lastningstid, när det i själva verket visar sig att den inte kommer anlända förens om tre 
timmar. Om truckföraren har förberett och kört fram material inför lastningen innebär detta 
onödigt dubbelarbete när materialet behöver köras tillbaka till lagret igen, då lastbilen aldrig 
anlände i tid. Även i denna situation återspeglas ett av de största problemen – utebliven och 
bristfällig kommunikation och informationsdelning.  
 
Kommunikation är a och o. Ett första steg mot att lösa problemen är att alla parter måste börja 
kommunicera bättre och dela värdefull information i form av eventuella förseningar och 
lastplanering med varandra. På så vis kan tid som utnyttjas till onödigt arbete såsom 
framkörning av emballage till en lastbil som är försenad eller onödig väntan på en lastbil som 
inte dyker upp, undvikas och utnyttjas bättre på andra sätt. Exempelvis att lasta en obokad 
lastbil som annars hade fått vänta otaliga timmar på en ledig tid i lastningsschemat. Genom 
bättre kommunikation och informationsdelning kan optimering och utnyttjande av lastzonen 
ske i realtid då en chaufför kan meddela om eventuell försening och då kan terminalen agera 
genom att ta in en annan lastning. Bättre kommunikation och planering mellan transportörer 
och logistikterminalen kan även generera i bättre utnyttjning av lastzoner genom att schemat 
kan optimeras och mer kan planeras varje lastningstimme. Samspelet mellan buntschema och 
lastningsschema kan byggas upp genom att anpassa och optimera lastningsschemat efter de 
orderstorlekar som finns i buntschemat.  
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8.2 Dokumentation 
Planering krävs för att möta den hårda konkurrensen ute på marknaden och för att uppfylla 
kundkrav. Genom att utforma lastningsschemat utifrån orderstorlek kan varje lastningstimme 
utnyttjas optimalt och på så sätt höja utnyttjandegraden av varje enskild lastzon. En 
försörjningskedja samordnar produkt- och informationsflöde mellan leverantörer, tillverkare, 
distributörer, återförsäljare och kunder och det är betydande för företag att vara lyhörda och 
flexibla och lyssna på sina kunders önskemål. Det viktigaste hjälpmedlet för att förbättra 
företagets prestanda är informationsdelning. Informationsdelningen leder till möjligheten att 
skapa förutsättningar för nära förhållanden mellan olika parter i en försörjningskedja, vilket i 
sin tur leder till dynamiska och konkurrenskraftiga företag. Bristfällig informationsdelning 
påverkar schemaläggningen negativt i form av dåligt förhållande mellan kund och leverantör. 
Förhållandet avgör hur schemat skall användas och eftersom schemaläggning är en process 
som sker i alla stadier i en tillverkningskedja är det viktigt att processen fungerar. 
Schemaläggningen bestämmer vid vilka tidpunkter en resurs ska vara aktiv och vad resursen 
skall göra. Idag sker schemaläggning ofta manuellt och då krav på kvalitet och flexibilitet från 
marknader och slutkunder ständigt ökar behöver schemaläggningstekniken utvecklas och 
förbättras.  
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BILAGOR 
Bilaga 1. Schema för tisdag den 3 april. Använd som underlag för tabell 1.  
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Bilaga 2. Schema för onsdag den 4 april. Använd som underlag för tabell 1. 

 
 
 
 



 

46 
 

Bilaga 3. Schema för torsdag den 5 april. Använd som underlag för tabell 1. 
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Bilaga 4. Schema för fredag den 6 april. Använd som underlag för tabell 1. 
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Bilaga 5. Intervjuguide för genomförda intervjuer på Logent AB.  
 
Semistrukturerad Intervju hos Logent AB baserad på insamlad data i teoretiskt ramverk samt 
insamlat material från Logent AB. Intervjun genomfördes med tre stycken anställda med tre 
helt olika ansvarsområden på företaget.  
 

● Det finns idag enligt teorin många planering- och schemaläggningstekniker, tror du att 
en sådan teknik skulle kunna medföra att utlastningsschemat kan optimeras? Och om 
det kan optimeras, tror du att utnyttjandegraden på varje lastzon kan höjas och på så 
sätt nyttja varje lastningstimme bättre? 

 
● Det finns idag olika orderplaneringsmetoder omnämnda i teorin, två av dem är MTO 

(Produktion mot kundorder) och MTS (Produktion mot lager). Hur anser du att ni 
arbetar idag och tror du att den skulle kunna genomföras på något annat sätt? 

 
● Det finns olika tekniker kring schemaläggning och hur den utförs i teorin jämfört med 

praktiken. Har ni idag någon specifik schemaläggningsteknik ni arbetar utifrån när ni 
utformar era scheman? 

 
● Vid schemaläggning uppstår enligt teorin ofta störningar och svårigheter, är det något 

ni bemöts av? Isåfall vilken typ av svårigheter är det som ni märker av? 
 

● Teorin nämner att kraven kring schemaläggning är något som ständigt växer och blir 
allt vanligare, bemöts ni av några krav kring er schemaläggning? Isåfall, vilka typer av 
krav? 

 
● Om all planering kring schemaläggningen hade gjorts hos er och ni fick styra schemat 

som ni själva ville ha det, tror du då att en bättre planeringsteknik, såsom teorin ofta 
förespråkar, där orderstorleken ligger till grund för hur utlastningarna planeras skulle 
underlätta ert arbete? Isåfall, varför? 

 
● Relationer är enligt teorin något som är viktigt i en försörjningskedja, hur vårdar ni 

relationerna i er försörjningskedja idag? 
 

● Informationsdelning är i många försörjningskedjor en av de viktigaste delarna menar 
teorin, tror du att en bättre informationsdelning skulle kunna generera förbättringar 
kring er schemaläggning och leda till en eventuell optimering av schemat?
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