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Sammanfattning

PostNord Logistics TPL AB (PostNord) är en av de största aktörerna inom
tredjepartslogistik i Norden. Vid däcklagret i Norrköping står PostNord för
logistikaktiviteter i samband med inleveranser, lagring, förädling och ut-
leveranser åt flera återförsäljare. Personalkostnader är den överlägset största
kostnadsposten och därför fokuserar ledningen på produktivitet, exempelvis
genom effektivisering och högre precision vid bemanningsplanering. Studiens
syfte var därför att utveckla en kostnadsmodell baserat på tidsdriven ABC-
kalkylering för den operativa verksamheten i däcklagret, som kan tillämpas
för att stödja PostNords arbete med att driva produktivitet. Time-Driven
Activity-Based Costing (TDABC) är en metodik för att uppskatta åtgång-
en av resurser som personal och maskiner för olika transaktioner, produkter
eller kunder. Genom att modellera aktiviteter i tidsekvationer som bygger på
tidsuppskattningar är det möjligt att visa vad som påverkar tidsåtgång.

Tidsekvationer för de tre aktiviteterna montering, lossning och inlagring ut-
vecklades. Tillvägagångsättet bestod av avstämningar och bearbetning av
data, regressionsanalyser, tidsstudier, intervjuer, observationer samt färdig-
ställande och verifiering av kostnadsmodeller i Excel. De färdiga kostnads-
modellerna uppvisade både rimlighet och lovande precision dag-för-dag. Där-
efter utvecklades fyra användargränssnitt; what-if analyser för montering,
lossning och inlagring samt bemanningsplanering för montering. Via använd-
barhetstester inspirerade av tänka-högt-metoden visades att verktygen var
användbara och att de förväntas kunna stödja arbetet med att driva produk-
tivitet i form av effektivisering och bemanningsplanering.

I litteraturen finns ett uttalat behov av vidare studier av metodiken TDABC,
inklusive designprocessen för TDABC och specifikt framtagning av tidsupp-
skattningar för tidsekvationerna. Den här studien bidrar till metodiken på
följande fyra sätt. 1) En övergripande metod (process) för tidsdriven ABC-
kalkylering som framtida studier kan använda. 2) Lärdomar kring specifika
aspekter av den övergripande metoden som intervjuer, avstämningar och be-
arbetning av data samt användning av regressionsanalyser och tidsstudier.
3) Exempel på egenskaper hos den färdiga kostnadsmodellen och implika-
tioner av dem. 4) Anvisningar gällande viktiga val (ställningstaganden) för
modelleringen av tidsekvationer och implikationer av dem.
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Abstract

PostNord Logistics TPL AB (PostNord) is one of the largest third-party
logistics providers in the Nordics. At the tire warehouse in Norrköping, Post-
Nord performs logistics activities within inbound, storage, production and
outbound for several retailers/distributors. Labor is by far the largest cost
and hence the management focuses on productivity, for example by efficiency
and improving precision in workforce management. The purpose of this study
was therefore to develop a cost model based on Time-Driven Activity-Based
Costing (TDABC) for the warehouse operations, which can be applied to
support PostNord’s efforts to drive productivity. TDABC is a methodology
to estimate the consumption of resources such as personnel and equipment
caused by different transactions, products or customers. By modelling acti-
vities in time equations which are based on time estimates it is possible to
show what impacts time consumption (man-hours required).

Time equations for the three activities assembly, receiving and putaway were
developed. The approach included verifying and processing data, regression
analyses, time studies, interviews, observations and finalization and valida-
tion of the cost models in Excel. The finalized models proved to be reasonable
and to offer promising precision day-to-day. Next, four user interfaces were
developed; what-if analyses for assembly, receiving and putaway as well as
staff scheduling for assembly. Via usability tests inspired by the think-aloud
method it was shown that the applications were usable and expected to sup-
port the efforts to drive productivity by efficiency and precision in staffing.

In the literature, there is an articulated need for further studies of the
TDABC methodology, including the design process for TDABC and specifi-
cally the development of time estimates for the time equations. This study
contributes to the methodology in the following four ways. 1) An overall
method (process) for TDABC which future studies may utilize. 2) Learnings
about specific aspects of the overall method regarding interviews, verifying
and processing data, as well as the use of regression analysis and time study.
3) Examples of characteristics of the finalized cost models and implications
of them. 4) Guidance regarding important choices for the modelling of time
equations and implications of them.
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Kapitel 1

Inledning

I det här kapitlet ges bakgrunden till studien med uppdragsgivaren PostNord
Logistics TPL i Norrköping och metodiken tidsdriven ABC-kalkylering. Ett
syfte formuleras och rapportens disposition presenteras.

1.1 Bakgrund

PostNord Logistics TPL AB (PostNord) är en av de största aktörerna inom
tredjepartslogistik i Norden. Tredjepartslogistik innebär att en tredje part,
dvs. varken leverantören eller kunden, står för en del av logistikaktiviteterna
(Oskarsson et al., 2013). PostNord är verksamma inom ett flertal kundseg-
ment på ett flertal orter. Ett av kundsegmenten för verksamheten i Norr-
köping är återförsäljare av däck för personbilar, lastbilar och entreprenad-
maskiner. PostNord står för logistikaktiviteter i samband med inleveranser,
lagring, förädling och utleveranser vid däcklagret som är länken mellan åter-
försäljarna och deras kunder. Återförsäljarna betraktas alltså som kunder till
PostNord. I nuläget har PostNord tre kunder till däcklagret varav en främst
säljer till konsumenter via e-handel medan de andra två främst säljer till
företag i form av verkstäder och andra återförsäljare.

Personalkostnader är den överlägset största kostnadsposten för däcklagret i
Norrköping. Därför mäts verksamheten i produktivitet till stor del. En all-
män definition av produktivitet är förhållandet mellan erhållet resultat och
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insatta resurser vid (industriell) produktion (Nationalencyklopedin, 2017).
För däcklagret finns olika mått av produktivitet som är anpassade till de
specifika logistikaktiviteterna. Måtten har typiskt formen transaktioner per
timme och anställd, där transaktioner kvantifieras i fysiska enheter (t.ex.
antal däck) eller administrativa enheter (t.ex. antal orderrader).

Majoriteten av den operativa personalen vid däcklagret är anställda via ett
bemanningsföretag. Samarbetet fungerar så att PostNord varje dag beställer
bemanning inför nästa dag utifrån hur mycket arbete det finns planerat för
morgondagen. PostNord har således en stor flexibilitet avseende kapacitet.
Flexibiliteten kan utnyttjas på flera sätt för öka produktivitet och därmed
minska personalkostnader. En möjlighet är effektivisering för att exempelvis
minska tidsåtgång per transaktion och därmed behöva mindre bemanning för
ett givet åtagande. En annan möjlighet är att minska outnyttjad kapacitet
genom högre precision vid bemanningsplanering. Ledningen för däcklagret
arbetar redan med de här två möjligheterna, men vill skapa sig en bättre
överblick och djupare förståelse för vad som driver tid i den operativa verk-
samheten. Ledningen anser att helhetssyn tillsammans med ingående inblick
över tidsåtgång för specifika aktiviteter skulle underlätta det kontinuerliga
arbetet med att driva produktivitet.

Ledningens fokus på produktivitet och vad som driver tid kan förklara det
positiva gensvaret då författaren föreslog ett projekt baserat på metodiken
tidsdriven ABC-kalkylering redan vid den första kontakten. Det kan liknas
vid att Barros och Ferreira (2017) föreslog metodiken för ett tillverkande före-
tag i Portugal, för att kunna studera hur metodiken kan fungera i praktiken.
Sporadiska tidsstudier hade tidigare genomförts i däcklagret, men i övrigt
hade inget arbete med Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) på-
börjats. TDABC är en metodik för att uppskatta åtgången av resurser som
personal och maskiner för olika transaktioner, produkter eller kunder (Kaplan
och Anderson, 2004). Genom att modellera verksamheten i tidsekvationer
som bygger på tidsuppskattningar är det möjligt att visa hur karaktäristik
hos olika order och aktiviteter påverkar tidsåtgång (Kaplan och Anderson,
2004). TDABC kan användas för att designa noggranna kostnadsmodeller
för verksamheter med komplexa aktiviteter som exempelvis inom logistik
och distribution (Everaert och Bruggeman, 2007). Tidsekvationerna gör det
möjligt att enkelt uppdatera kostnadsmodellen vid förändringar av processer,
produkter och kunder (Everaert och Bruggeman, 2007).

Under utvecklingen av tidsekvationer är det möjligt att identifiera aktivi-
tetssteg som är ineffektiva och den färdiga kostnadsmodellen kan användas
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för att identifiera dyra och vanligt förekommande aktivitetssteg som bör ef-
fektiviseras (Kaplan och Anderson, 2007). What-if analyser kan göras med
förändringar av tidsekvationer tillsammans med prognostiserade volymer för
att utvärdera effekterna av möjliga processförbättringar (Kaplan och Ander-
son, 2007). Tidsekvationer kan även användas för att förutsäga vilken kapa-
citet som krävs för en given försäljnings- eller produktionsplan och därmed
undvika överkapacitet samt flaskhalsar (Kaplan och Anderson, 2007).

Det finns tydliga kopplingar mellan de två möjligheterna för att driva pro-
duktivitet som ledningen för däcklagret redan arbetar med och de fördelar
med TDABC som exemplifieras av Kaplan och Anderson (2007). Möjlighe-
ten med effektivisering kan kopplas till fördelen att kunna identifiera dyra
och ineffektiva aktivitetssteg samt göra what-if analyser för att utvärdera
effekterna av möjliga processförbättringar. Möjligheten med högre precision
vid bemanningsplanering kan kopplas till fördelen att kunna förutsäga vilken
kapacitet som krävs för en given försäljnings- eller produktionsplan. Lämp-
ligheten för logistik och distribution samt flexibiliteten vid förändringar av
processer, produkter och kunder som framhävs av Everaert och Bruggeman
(2007) stärker att TDABC är lämpligt för PostNords tredjepartslogistik.

Det var Kaplan och Anderson (2004) som introducerade TDABC i littera-
turen. Ämnet har således behandlats i litteraturen i mindre än femton år,
vilket kan vara bidragande till att det finns ett uttalat behov av vidare studi-
er av metodiken. Hoozée och Bruggeman (2010) uppmanar till att framtida
studier ska belysa både designprocessen för TDABC och karaktäristiken av
den färdiga kostnadsmodellen ute i andra företag. Everaert et al. (2008) fö-
reslår att framtida studier ska belysa framtagning av tidsuppskattningar för
tidsekvationerna och hur insamlad faktisk tidsåtgång kan användas. Barros
och Ferreira (2017) ifrågasätter i vilken utsträckning den operativa perso-
nalen kan bistå med tidsuppskattningarna. Somapa et al. (2012) uppmanar
framtida studier att pröva andvända realtidsdata (eng. real-time data) för
framtagning av tidsuppskattningar. Wouters och Stecher (2017) använder
realtidsdata för en variant av TDABC vid ett tillverkande företag och upp-
manar framtida studier att använda det för andra typer av aktiviteter.

Sammanfattningsvis är ledningen för PostNords däcklager intresserad av att
införa tidsdriven ABC-kalkylering för att driva produktivitet och litteratu-
ren stödjer att det kan vara lämpligt. Samtidigt finns det i litteraturen ett
uttalat behov av att vidareutveckla metodiken för TDABC. Det motiverar en
studie avseende utvecklingen av en kostnadsmodell baserat på TDABC och
tillämpningar som kan stödja PostNords arbete med att driva produktivitet.
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1.2 Syfte

Studiens syfte är att utveckla en kostnadsmodell baserat på tidsdriven ABC-
kalkylering för den operativa verksamheten i däcklagret, som kan tillämpas
för att stödja PostNords arbete med att driva produktivitet.

1.3 Rapportens disposition

I kapitel 2 beskrivs ett övergripande upplägg för TDABC enligt litteraturen,
direktiv och frågeställningar för studien presenteras, samt anpassningar av
upplägget enligt litteraturen redogörs. I kapitel 3 ges en översiktlig beskriv-
ning av företaget, däcklagret och samarbetet med bemanningsföretaget, var-
efter avgränsningar för studien fastställs. I kapitel 4 ges allmän metodteori
som utnyttjas i de återstående delar av arbetet. Studien är uppdelad i tre
faser; processkartläggning, tidsdriven ABC-kalkylering och utvärdering av
tillämpningar. I kapitel 5, 6 och 7 ges teori, uppgiftsprecisering, metodval,
tillvägagångssätt och resultat samt sammanfattning för respektive fas. Me-
todval avser främst val av teori som ska utnyttjas medan tillvägagångssätt
avser mer praktiskt hur författaren har gått tillväga. Här innefattar teori
både sådant mer specifikt som tas upp i det aktuella kapitlet och sådant mer
allmänt som tas upp i kapitel 4. Exempel på vad som är mer praktiskt är
vilka personer som var involverade, vilken data som analyserades eller hur
många dagar en viss del av studien pågick. I kapitel 6 är tillvägagångssätt
och resultat uppdelat per aktivitet. Resultatet från fas 1 utnyttjas i fas 2 och
resultatet från fas 2 utnyttjas i fas 3. I sammanfattningarna efter varje fas
(avsnitt 5.5, 6.7 och 7.5) görs återkoppling till besvarandet av syfte och frå-
geställningar. I kapitel 8 diskuteras studiens bidrag till TDABC metodiken.
I kapitel 9 sammanfattas slutsatser.

4



Kapitel 2

Undersökningsdesign

Undersökningsdesign innebär val av ett visst upplägg för studien, för att
kunna ta sig från syfte till resultat (Björklund och Paulsson, 2012). Först i
det här kapitlet beskrivs ett övergripande upplägg för TDABC med utgångs-
punkt i Kaplan och Anderson (2007), dvs. duon som introducerade metodiken
i litteraturen 2004. Diskussion mellan författaren och uppdragsgivaren kring
upplägg enligt litteraturen utmynnade i ett antal direktiv för studien, vilka
presenteras sedan. Bakgrunden och syftet i kapitel 1 tillsammans med upp-
lägg enligt litteraturen och direktiven i det här kapitlet gjorde det möjligt
att formulera frågeställningar för studien, vilka presenteras därefter. Slut-
ligen redogörs anpassningar av det upplägg som beskrivs i litteraturen, för
att ta hänsyn till förutsättningarna för den här studien.

2.1 Upplägg enligt litteraturen

Kaplan och Anderson (2007, kapitel 4) beskriver att implementering av
TDABC typiskt sker enligt fyra faser som fritt översatt kallas I) förbered-
else, II) analys, III) skapande av första kostnadsmodellen och IV) vidare
implementering inom företaget.

Kaplan och Anderson (2007) förklarar att under förberedelsen (fas I) speci-
ficeras målen med modellen, fastställs team för studien, etc. Analysen (fas
II) går ut på att identifiera kostnader, utveckla tidsekvationer och tidsupp-
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skattningar samt identifiera vilken data som kan fås från olika IT-system.
En tidsekvation är en funktion av olika tidsdrivare, vilket kan definieras som
variabler (karaktäristik) som avgör hur lång tid det tar att utföra en akti-
vitet (Everaert och Bruggeman, 2007). Wouters och Stecher (2017) menar
att identifiering av data inte behöver vara ett “neutralt” steg i studien, utan
istället att upptäckten av vad för data som kan fås från olika IT-system ock-
så kan ge nya idéer och påverka utvecklingen av kostnadsmodellen. Gällande
utveckling av tidsekvationer anser Somapa et al. (2012) liksom Kaplan och
Anderson att det bör ske efter att processer och aktiviteter har kartlagts.

Vid skapandet av första kostnadsmodellen (fas III) utnyttjas det som tagits
fram under analysen (Kaplan och Anderson, 2007), med hjälp av vanliga
kalkylprogram (Somapa et al., 2012). Kaplan och Anderson (2007) anser att
så fort kostnadsmodellen är funktionell behöver den verifieras på två sätt.
Först kontrolleras om summan av kostnad som fördelats till kostnadsobjekt
plus kostnad för outnyttjad kapacitet är lika med totala kostnader. Sedan
kontrolleras om det finns höga nivåer av outnyttjad eller överutnyttjad kapa-
citet. Enligt både Everaert et al. (2008) och Hoozée och Bruggeman (2010)
kan det krävas flera iterationer av tidsuppskattningar innan trovärdigt kapa-
citetsutnyttjande erhålls. Kaplan och Anderson poängterar att beräkningar
ska verifieras innan tillämpningar gällande effektivisering, planering av ka-
pacitet, etc. görs. Vidare implementering inom företaget (fas IV) är endast
relevant då kostnadsmodellen ska införas vid flera anläggningar.

2.2 Direktiv

Diskussion mellan författaren och uppdragsgivaren angående upplägg enligt
litteraturen utmynnade i följande fem direktiv för studien.

1. Den färdiga kostnadsmodellen ska kunna användas och vid tidsbrist ska
därför implementering och överlämnande prioriteras över att inkludera
fler aktiviteter.

2. Det ska vara enkelt att förstå hur den färdiga kostnadsmodellen är
uppbyggd och fungerar för att främja användning, underhåll och vidare-
utveckling efter studiens slut.

3. Om det är nödvändigt med individbaserade tidsdrivare ska två variant-
er av kostnadsmodellen göras - en med och en utan sådana drivare.
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4. Om data saknas för möjliga tidsdrivare ska sådana drivare exkluderas
från kostnadsmodellen men ändå nämnas i rapporten.

5. Av affärsmässiga skäl ska rapporten inte innehålla detaljer om t.ex.
tidsåtgång för aktiviteter samt namn på kunder och samarbetspartners
- sådan information ska därför anonymiseras (mörkas) i rapporten.

2.3 Frågeställningar

Bakgrunden och syftet i kapitel 1 tillsammans med upplägg enligt litteraturen
och direktiven i det här kapitlet ledde fram till följande sex frågeställningar
för studien. Motivering av dem ges nedan.

1. Vilka aktiviteter är aktuella att inkludera i kostnadsmodellen och hur
ska aktiviteterna prioriteras vid tidsbrist?

2. Hur kan aktiviteterna modelleras i tidsekvationer?

3. Hur kan tidsuppskattningar för tidsekvationerna tas fram?

4. Hur kan en färdig kostnadsmodell utvecklas med hjälp av tidsekvationer
och tidsuppskattningar?

5. Hur kan kostnadsmodellen och enskilda tidsekvationer tillämpas för att
stödja arbetet med effektivisering?

6. Hur kan kostnadsmodellen och enskilda tidsekvationer tillämpas för att
stödja arbetet med bemanningsplanering?

Frågeställning 1 är baserad på att kostnadsmodellen byggs upp av tidsekva-
tioner, där varje tidsekvation avser en aktivitet (Everaert och Bruggeman,
2007; Kaplan och Anderson, 2004), samt direktiv 1 som implicerar att alla
aktiviteter kanske inte hinns med. Kaplan och Anderson (2007) exemplifi-
erar fördelar med TDABC som att kunna identifiera dyra och ineffektiva
aktivitetssteg, göra what-if analyser för att utvärdera effekterna av möjliga
processförbättringar, samt kunna förutsäga vilken kapacitet som krävs för
en given försäljnings- eller produktionsplan. De fördelarna gäller för enskil-
da aktiviteter, dvs. en kostnadsmodell behöver inte inkludera alla aktuella

7



aktiviteter för att kunna användas och stödja arbetet med att driva produk-
tivitet. Frågeställning 2, 3 och 4 är baserade på grunderna för TDABC som
beskrivs av Kaplan och Anderson (2004, 2007) och Everaert och Bruggeman
(2007) i bakgrunden och upplägg enligt litteraturen. Frågeställning 5 och 6 är
baserade på syftet med studien och möjligheterna för att driva produktivitet
som ledningen för däcklagret redan arbetar, vilka nämns i bakgrunden.

2.4 Anpassning av upplägg

För den här studiens upplägg är det överflödigt att inkludera det som Kaplan
och Anderson (2007) kallar fas I. Det motiveras till exempel av att målen
med modellen redan är specificerade genom frågeställning 5 och 6, samt att
teamet redan är fastställt som författaren med stöd från handledare hos upp-
dragsgivaren samt handledare vid universitetet. Somapa et al. (2012) liksom
Kaplan och Anderson antyder att det är lämpligt att börja med kartläggning
av processer och aktiviteter. Därför anges fas 1) processkartläggning för den
här studien. Inom fas 1 åtskiljs översiktlig kartläggning av hur aktiviteter
hänger samman och mer detaljerad kartläggning av varje aktivitet för sig.
Resultatet av den översiktliga kartläggningen kallas studerat system. Frå-
geställning 1 om vilka aktiviteter som ska inkluderas besvaras redan efter
nulägesbeskrivningen i slutet av kapitel 3. Frågeställning 2 kommer inte vara
besvarad vid slutet av fas 1, men processkartläggningen förväntas ge idéer
för det vidare arbetet med den frågeställningen.

Vidare kombineras det som Kaplan och Anderson (2007) kallar fas II och III
till fas 2) tidsdriven ABC-kalkylering för den här studien. Genom att kombi-
nera analys och skapande av kostnadsmodell i samma fas blir det möjligt att
färdigställa integration av en aktivitet åt gången i kostnadsmodellen. Med
andra ord ska kostnadsmodellen kunna användas för den eller de aktiviteter
som redan integrerats, innan dess att nästa aktivitet läggs till. Det gör det
möjligt att vid eventuell tidsbrist kunna fortsätta studien utan att alla akti-
viteter är färdiga, vilket motiveras av direktiv 1. Inom fas 2 kan det skiljas
på identifiering av tidsdrivare, framtagning av tidsuppskattningar och verifi-
ering av kostnadsmodell. Således ska frågeställning 2, 3 och 4 vara besvarade
vid slutet av fas 2.

Verifieringen som beskrivs av Kaplan och Anderson avser kostnader och ka-
pacitet för någon tidsperiod. Tidsperioden skulle kunna vara exempelvis ett
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år, en månad eller en dag. En längre tidsperiod som ett år eller några månader
kan vara lämpligt av flera anledningar, exempelvis för att minska påverkan
av variationer i faktisk tidsåtgång mellan olika dagar. Det kan vara önskvärt
om målet endast är att säkerställa rimlighet i kostnadsmodellen och speciellt
de tidsuppskattningar som den bygger på. Samtidigt kan kortare tidsperioder
som enskilda dagar vara intressant med avseende på tillämpningarna effekti-
visering och bemanningsplannering enligt frågeställning 5 och 6. Därför bör
verifiering göras med både längre tidsperioder som flera månader och kortare
tidsperioder som enskilda dagar.

Eftersom den här studien endast avser däcklagret är det som Kaplan och
Anderson (2007) kallar fas IV inte relevant. Däremot finns det element av
syftet samt frågeställning 5 och 6 som inte riktigt fångas upp av beskrivning-
en av fas III. Mer specifikt är det “som kan tillämpas” och “stödja arbetet
med effektivisering” respektive “stödja arbetet med bemanningsplanering”
som inte riktigt täcks av de kontroller som beskrivs för fas III. Det är svårt
att utvärdera om tillämpningarna verkligen kan stödja arbetet med att driva
produktivitet inom tidsramarna för den här studien, då det egentligen inte
går att fastställa förrän efter användning under en tid. Däremot är det möj-
ligt att utvärdera om tillämpningarna förväntas kunna stödja arbetet genom
användbarhetstester. Enligt Rubin och Chisnell (2008, sida 4) är en produkt
(t.ex. programvara) användbar (eng. usable) när användaren kan göra vad
hen vill, på sättet som hen förväntar sig att det kan göras, utan hinder, tvekan
eller frågor. Därför avslutas studien med fas 3) utvärdering av tillämpningar
som består av användbarhetstestning, föregånget av utveckling av användar-
gränssnitt för effektivisering och bemanningsplanering. Benämningen med
“utvärdering” kanske antyder att tillämpningarna redo att utvärderas då fas
3 påbörjas, men det kommer troligtvis inte vara så. Till viss del kommer
beräkningar från fas 2 kunna återanvändas i fas 3, men mycket av utform-
ningen av användargränssnitt kommer sannolikt att återstå då fas 3 inleds.
Frågeställning 5 och 6 ska vara besvarade vid slutet av fas 3.

Studiens upplägg i form av fas 1-3 illustreras i figur 2.1 nedan. Översiktlig
kartläggning i fas 1 ger ett studerat system som presenteras i avsnitt 5.4.2.
För att göra sammanfattningen överskådlig har detaljer för studiens upplägg
exkluderats från figur 2.1. Detaljer ges istället i kapitlen för respektive fas,
dvs. kapitel 5, 6 respektive 7. Ordningsföljden mellan och inom faserna som
figur 2.1 visar bör endast betraktas som en riktlinje för studien, eftersom det
kommer vara nödvändigt att återvända till tidigare steg. Exempel på att åter-
vända till tidigare fas är revidering av kartläggning under fas 2. Exempel på
att återvända inom faser är att under fas 2 revidera tidsuppskattningar efter
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verifiering av kostnadsmodell, eller att under fas 3 revidera användargräns-
snitt baserat på användbarhetstestning. Vidare, som kan utläsas i figur 2.1
avser fas 1 alla aktiviteter medan fas 2 avser en aktivitet åt gången. Med
“tidsbrist” vid beslutspunkten avses ett läge där genomförande av fas 2 för
ytterligare en aktivitet förväntas kunna leda till att tiden inte räcker till för
att genomföra fas 3 på ett tillfredsställande sätt.

Figur 2.1: Sammanfattning av studiens upplägg - vägen till målet för att
besvara frågeställningarna (avsnitt 2.3) och uppfylla syftet (avsnitt 1.2)
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Kapitel 3

Nulägesbeskrivning

I det här kapitlet ges en översiktlig beskrivning av PostNord Logistics TPL,
däcklagret på Händelö i Norrköping som studien avser och samarbetet med
bemanningsföretaget. Diskussion mellan författaren och uppdragsgivaren kring
nulägesbeskrivningen av däcklagret och samarbetet med bemanningsföreta-
get utmynnade i ett antal avgränsningar för studien, vilka presenteras sist i
kapitlet. Fokus ligger på frågeställning 1 i avsnitt 2.3, samt att skapa en hel-
hetsförståelse för uppdragsgivaren och speciellt den operativa verksamheten
i däcklagret.

3.1 PostNord Logistics TPL

PostNord Logistics TPL AB är ett dotterbolag till PostNord AB, som är en
leverantör av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Nor-
den (PostNord, 2017a). PostNord tredjepartslogistik (TPL) gör det möjligt
för företag att reducera sina logistikkostnader, genom effektiva och anpas-
sade lösningar inom till exempel lagerhållning, ordermottagning, tullservice,
distribution och montering (PostNord, 2017b). Fokus ligger främst på bran-
scherna Alkoholhaltiga drycker, Automotive, Bygg och trädgård, Böcker och
media, Dagligvaror, Elektronik, Kvalificerade tulltjänster och tullombud, Lä-
kemedel och hygien, Mode och livsstil (PostNord, 2017b). PostNord TPL är
även specialiserade inom e-handel, vilket förekommer inom nästan alla av
branscherna (PostNord, 2017b).
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3.2 Däcklagret på Händelö i Norrköping

Beskrivningen av däcklagret inkluderar vilka kunder och artiklar som finns,
hur personalen är organiserad och vilken utrustning som används, samt
aktiviteterna i samband med inleveranser, lagring, förädling och utleveranser.

3.2.1 Kunder och artiklar

Däcklagret ingår i anläggningen Händelö 2, som är en av flera anläggning-
ar PostNord har på Händelö i Norrköping. I anläggningen Händelö 2 ingår
även ett lager för byggvaror, vilket ligger helt utanför studien. Kunderna till
däcklagret är alltså återförsäljare av däck för personbilar, lastbilar och ent-
reprenadmaskiner. Av de tre kunder som PostNord har till däcklagret har
två av dem alla artiklar i däcklagret, medan den tredje endast har däck till
entreprenadmaskiner i däcklagret och resterande däck i ett annat lager. Av
de två kunder som har alla artiklar i däcklagret säljer den ena kunden främst
till konsumenter via e-handeln och kallas därför B2C-kunden, medan den
andra främst säljer till företag i form av verkstäder och andra återförsäljare
och kallas därför B2B-kunden. Det förekommer att B2B-kunden säljer däck
till B2C-kunden, vilket då blir som en intern ut- och inleverans. Både B2C-
kunden och B2B-kunden har avtal med PostNord där de flesta logistikakti-
viteter har olika priser per transaktion, men för vissa tjänster tar PostNord
betalt av kunderna per timme, eller för yta/volym när det gäller lagring.

Däck till personbilar, lastbilar och entreprenadmaskiner tar upp majoriteten
av yta/volym i däcklagret, men det finns även andra typer av artiklar. Fälgar
lagerförs åt B2C-kunden, för att kunna monteras på däck till konsumenter
eller verkstäder som beställer färdiga hjul, eller säljas löst. En del fälgar för
B2C-kunden lagras i det andra lagret där den tredje kunden har majoriteten
av sitt sortiment. Dubbning av vissa däck görs åt B2B-kunden, så samma
däcktyp kan finnas både som odubbat och dubbat. I lagret finns även tillbehör
som exempelvis navkapslar (även kallat hjulsidor). Inom däcklagret pratas
det ofta i antal däck eller hjul, exempelvis gällande hur mycket arbete det
finns att göra, kapacitet och produktivitet. På grund av att det finns sommar-
och vinterdäck är däcklagret utsatt för kraftig säsongsvariation, både gällande
in- och utleveranser.
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3.2.2 Personal och utrustning

Säsongsvariationen gör att bemanningen av operativ personal också vari-
erar mycket under året, både avseende totalt antal timmar per dag, men
också fördelning av operatörer mellan olika aktiviteter inom däcklagret. Or-
ganisationen är sådan att operatörer har arbetsledare, där arbetsledare är
operatörer med mer ansvar. Utöver en enhetschef för däcklagret finns en pro-
duktionsledare och två lageransvariga, där de tre senare rapporterar till en-
hetschefen. Ovanför enhetschefen finns sedan en produktionschef som överser
flera enheter (lager). Vid inledningen av studien var produktionschefen även
tillförordnad enhetschef. Senare under studien tillsattes en ny enhetschef.

Operatörer och några arbetsledare är anställda via bemanningsföretaget, me-
dan resterande är anställda av PostNord. Det finns även planerare för den
operativa verksamheten, internt kallat produktionsplanerare, varav en del är
anställda via bemanningsföretaget. Dessutom har ledningen för däcklagret -
vilket kan ses som produktionschefen, enhetschefen, produktionsledaren och
de två lageransvariga - stöd av en logistikutvecklare för analys och förbätt-
ringsarbete, som är anställd av PostNord. Personal är den största kostnaden
för däcklagret.

För att möjliggöra effektiv hantering av artiklarna i däcklagret finns olika
typer av utrustning. Förflyttning av däck och fälg sker med truck och det finns
fyra typer av truckar. Truckar är den näst största kostnaden för däcklagret.
Trucktyperna har olika egenskaper, exempelvis hur högt de kan lyfta. En del
hantering sker på pall, men till största del används sängar som lastbärare,
vilket är en typ av ställning av metall som kan staplas och i vilken många
däck eller andra typer artiklar kan placeras, se exempelvis figur 3.1-3.4 och
3.9-3.10. Det finns några olika storlekar av sängar och i vissa fall används
balkar för att dela upp en säng i två nivåer, se exempelvis figur 3.4. Däck
kan antingen flätas i sängen, se exempelvis figur 3.2 och 3.9, eller placeras
stående eller liggande, se exempelvis figur 3.4.

Ett WMS (Warehouse Management System) används både av operatörer
direkt i samband med aktiviteterna och vid planeringen, administration, etc.
För vissa aktiviteter som inlagring och plockning används streckkodsläsning,
medan data registreras manuellt vid exempelvis lossning och montering.
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3.2.3 Aktiviteter

Inleveranser består huvudsakligen av aktiviteterna lossning, inlagring och re-
turer inklusive utredning. Lagring består av inventering och komprimering.
Det finns tre typer av förädling, internt även kallat produktion, nämligen
montering, avmontering och dubbning. Utleveranser består främst av plock-
ning, då lastning vanligtvis sköts av chaufförerna som inte tillhör PostNord.
För vissa inleveranser, oftast mindre, är det också chaufförerna som lossar,
varefter någon från däcklagret räknar av. Planering av den operativa verk-
samheten, internt kallat produktionsplanering, är uppdelat på två kontor i
direkt anslutning till lagret som tillsammans täcker samtliga ovan nämnda
delar. I det ingår även kommunikation med kunder och transportörer avseen-
de både inleveranser och utleveranser. Det förekommer att operatörer utför
så kallade arbetsorder, som exempelvis kan innebära att sortera en mottagen
säng med blandade artikelnummer, vilket ses som en typ av avvikelse. Övriga
sysslor som skrotning och städning förekommer också.

Inleveranser: Aktiviteterna lossning och inlagring ingår i inleveranser. Ka-
raktäristik för inleveranser skiljer sig mycket åt mellan B2C-kunden och B2B-
kunden. B2C-kunden har en blandning av mindre och större inleveranser,
räknat i antal däck, men mest mindre. De flesta inleveranser till B2C-kunden
är inte inbokade och då sker inlagring ofta dagen efter lossning. Artiklar till
B2C-kunden kommer på säng eller pall och lagras in på antingen lagerplats
eller crossdockplats. Crossdockplats används för artiklar som B2C-kunden
redan fått beställning på av konsument eller verkstad, dvs. sådana som inte
fanns i lager vid tidpunkten för beställningen. B2B-kunden har nästan enbart
större inleveranser och de är alltid inbokade. Däck till B2B-kunden kommer
löslastade och lagras in på lagerplats parallellt med- eller direkt efter lossning.
Figur 3.1-3.4 visar exempel på lossning och inlagring vid inleveranser.

Figur 3.1: Lossning av artiklar
på säng

Figur 3.2: Lossning av löslastade däck
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Figur 3.3: Inlagring på lagerplats Figur 3.4: Inlagring på crossdockplats

Förädling: Aktiviteterna montering, avmontering och dubbning är typer av
förädling. Montering av däck på fälg sker åt B2C-kunden för vissa order, dvs.
konsumenter och verkstäder kan antingen beställa lösa däck eller komplet-
ta hjul. Montering sker i samband med utleveranser, alltså efter mottagen
order. Det går ut på att kränga däck på fälgar, balansera hjulen och plasta
in. Avmontering sker för kompletta hjul som returnerats, dvs. också endast
för B2C-kunden. Det går ut på att ta bort däck från fälg och inspektera
för skador. Dubbning sker varken i samband med in- eller utleverans, utan
istället genom att odubbade däck plockas ut från lagret för att sedan lagras
in på nytt. Alltså sker plockning och inlagring i samband med dubbning. Det
görs enligt överenskommelse med B2B-kunden. Dubbning görs antingen med
hjälp av robot eller manuellt. Robot anses vara fördelaktigt för stora kvan-
titeter, medan manuellt anses av operatörerna vara fördelaktigt för mindre
kvantiteter eller då samtliga robotar är upptagna. Figur 3.5-3.8 visar exempel
på förädling i form av montering och dubbning.

Figur 3.5: Montering - kränga däck
på fälg

Figur 3.6: Montering - balansera hjul
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Figur 3.7: Dubbning med robot
- robot dubbar medan operatör
kontrollerar föregående däck

Figur 3.8: Dubbning manuellt
- operatör både dubbar och
kontrollerar däck

Utleveranser: Plockning är den huvudsakliga aktiviteten som ingår i ut-
leveranser. Plockning planeras utifrån när transportörer hämtar gods, med
målsättningen att skapa plocklistor som underlättar effektiv plockning, exem-
pelvis plock från golv vid samma och närliggande lagerplatser. En operatör
tar med en eller flera plocklistor på en plockrunda. Det kan vara nödvän-
digt för en operatör att byta truck - eller ta hjälp av en kollega - under en
plockrunda, eftersom trucktyperna kan lyfta olika högt och det av olika an-
ledningar kan vara svårt att välja en truck som fungerar för hela rundan.
Plockning för B2B-kunden är bara från lagerplatser, medan plockning för
B2C-kunden kan vara från lagerplatser och/eller crossdockplatser. För B2C-
kunden lämnas vissa order av för montering, medan andra lämnas av för
lastning. Eftersom B2B-kunden inte har montering lämnas order alltid av
för lastning. För det mesta sker ingen paketering - det räcker ofta att sätta
på etiketter. I vissa fall sker dock inplastning, t.ex. om däck levereras med
någon typ av tillbehör. Figur 3.9 och 3.10 visar exempel på plockning.

Figur 3.9: Plockning utan lyft Figur 3.10: Plockning med lyft
- här behövde sängar flyttas om
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3.3 Samarbetet med bemanningsföretaget

Varje arbetsdag kl 15 bokas personal från bemanningsföretaget inför näs-
ta arbetsdag utifrån hur mycket arbete det finns planerat. Bemanningen för
B2C-kunden åtskiljs från bemanningen för B2B-kunden. PostNord har i dags-
läget olika typer av avtal med bemanningsföretaget gällande B2C-kunden och
B2B-kunden, vilket avspeglas i hur bokningen av personal går till. För inhyrd
personal kopplat till B2C-kunden betalar PostNord ett pris per arbetstimme
till bemanningsföretaget, medan för B2B-kunden betalar PostNord ett pris
per transaktion till bemanningsföretaget - med vissa undantag som också är
per arbetstimme. Följaktligen anger PostNord antal timmar vid bokning av
personal till B2C-kunden, medan för B2B-kunden anges antal transaktioner.
Det innebär att PostNord för B2C-kunden själva behöver beräkna vilken be-
manning som krävs baserat på order inför nästa dag, inbokade inleveranser,
returer som ska utredas, planerat underhåll, etc. Det görs av de två lageran-
svariga, med stöd av ett verktyg i Excel som bygger på generella måltal per
timme för transaktioner samt kvalitativ input från medarbetare. För B2B-
kunden är det upp till bemanningsföretaget att beräkna vilken bemanning
som krävs. För bemanningen per arbetstimme fyller den inhyrda personalen
i en bemanningsrapport i slutet av varje arbetsdag, där de anger faktiskt ar-
betade timmar per aktivitet och eventuell väntetid/stillestånd. Rapporterna
sammanställs av PostNord och sammanställning skickas sedan till beman-
ningsföretaget så att de kan fakturera PostNord. För bemanning per trans-
aktion får bemanningsföretaget istället ta del av rapporter från WMS som
ger antal transaktioner.

Upplägget på avtalen med bemanningsföretaget innebär för PostNord ett di-
rekt samband mellan ökad produktivitet hänförlig till B2C-kunden och mins-
kade kostnader, men endast ett indirekt samband mellan ökad produktivitet
hänförlig till B2B-kunden och minskade kostnader. Det direkta sambandet
gällande B2C-kunden avser att ökad produktivtet innebär att PostNord kan
minska antalet timmar för inhyrd personal. Det indirekta sambandet gällan-
de B2B-kunden avser att ökad produktivitet kan möjliggöra förhandling av
lägre pris gentemot bemanningsföretaget och/eller att bemanningsföretaget
delar med sig av sina eventuella besparingar. Genom att öka produktivitet
kan alltså PostNord minska sina kostnader, antingen direkt eller indirekt.
Som beskrivs i avsnitt 1.1 arbetar ledningen för däcklagret med två möjlig-
heter för att driva produktivet, nämligen effektivisering och högre precision
vid bemanningsplanering.
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3.4 Avgränsningar

Diskussion mellan författaren och uppdragsgivaren angående nulägesbeskriv-
ningen av däcklagret och samarbetet med bemanningsföretaget utmynnade
i följande fyra avgränsningar för studien.

1. Endast sex av de aktiviteter som berörs i avsnitt 3.2.3 ska inkluderas
och de är i fallande prioritetsordning: 1) montering, 2) lossning, 3) in-
lagring, 4) plockning, 5) dubbning, 6) avmontering. Lossning som görs
av transportörer ska exkluderas. Således är frågeställning 1 besvarad.
Prioritetsordningen föreslogs av ledningen för däcklagret. Ordningen
var bland annat baserad på att montering, lossning och inlagring fått
mindre fokus jämfört med plockning i det tidigare arbetet med att
driva produktivitet, samt att potentialen för minskade kostnader tack
vare ökad förståelse för vad som driver tid bedömdes vara mindre för
dubbning och avmontering jämfört med de fyra andra aktiviteterna.

2. Kunden som har majoriteten av sitt sortiment i ett annat lager ska
exkluderas, alltså ska endast B2C-kunden och B2B-kunden inkluderas.

3. Endast kostnader för personal och truckar ska inkluderas eftersom de är
största kostnaderna. All kostnad för personal från bemanningsföretaget
kan räknas per arbetstimme, även om ett av de två kunduppdragen som
ingår har annan prissättning gentemot bemanningsföretaget. Samma
pris per arbetstimme kan användas för alla personalkostnader, även
om skillnader förekommer.

4. Planering, administration, avvikelsehantering, etc. utöver det som görs
av operatörerna direkt i samband med aktiviteterna ska exkluderas.
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Kapitel 4

Allmän metodteori

I det här kapitlet ges generell metodteori avseende intervjuer och observatio-
ner. Dessutom beskrivs begreppen validitet och reliabilitet, som är relaterade
till studiens kvalitet. Slutligen ges en redogörelse för hur ett examensarbete
kan bidra till den befintliga forskningen inom det område som studeras. Det
som beskrivs här utnyttjas sedan i återstående delar av arbetet med de tre
faserna och diskussionen, dvs. genom kapitel 5 - 8.

4.1 Intervjuer

Kylén (2004) skiljer på öppna och styrda intervjuer, medan både Bohgard
et al. (2015) och Björklund och Paulsson (2012) använder benämningarna
strukturerade, ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer.

En ostrukturerad intervju är ett samtal där frågorna uppkommer efterhand
(Björklund och Paulsson, 2012). Intervjuaren ställer öppna frågor till den
intervjuade som kan prata fritt (Bohgard et al., 2015). Efter att ha berättat
fritt kan intervjuaren vid behov styra samtalet så att den intervjuade berättar
om det som eftersöks (Kylén, 2004). Intervjuaren styr diskussionen mot de
områden som anses viktiga (Bohgard et al., 2015).

Vid en strukturerad intervju är frågorna bestämda på förhand (Björklund
och Paulsson, 2012; Bohgard et al., 2015; Kylén, 2004). Frågorna tas upp i
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en bestämd ordning (Björklund och Paulsson, 2012) och intervjuaren ser till
att varje fråga blir tillräckligt besvarad (Kylén, 2004). Den intervjuade kan
antingen svara fritt eller genom att välja svar från en av intervjuaren förut-
bestämd gradering, exempelvis en skala från 1 till 5 (Bohgard et al., 2015).
Kylén (2004) rekommenderar att frågorna skrivs ned på en frågelista inför
intervjun. Bohgard et al. (2015) poängterar att det är viktigt att frågorna är
entydigt formulerade.

En semi-strukturerad intervju är ett mellanting mellan en strukturerad och
ostrukturerad intervju (Bohgard et al., 2015). Inför intervjun förbereder in-
tervjuaren områden som ska behandlas (Björklund och Paulsson, 2012; Bo-
hgard et al., 2015; Kylén, 2004). Intervjun kan ha både förutbestämda och
öppna frågor, där den intervjuade oftast får svara fritt, men fasta svarsal-
ternativ kan förekomma (Bohgard et al., 2015). Ordningen på frågorna kan
anpassas under intervjuns gång baserat på respondentens svar eller reaktion
på tidigare ställda frågor (Björklund och Paulsson, 2012). Intervjuaren kan
ställa följdfrågor (Bohgard et al., 2015) och formulera nya frågor efter hand
(Björklund och Paulsson, 2012). Inför intervjun rekommenderar Kylén (2004)
att de frågeområden som ska täckas av sammanställs i en intervjuguide. En-
ligt Kylén är det lämpligt att i början av intervjun visa intervjuguiden för
respondenten och sedan låta guiden ligga framme som ett stöd för samtalet.
Kylén anser att det är bra att använda siffror eller bokstäver för områdena,
för att som intervjuare kunna säga exempelvis “nu går vi vidare till fråga 3”.

4.2 Observationer

Observation är ett ganska vitt begrepp för datainsamling - det som inte är
enkät, intervju eller läsning är observation (Kylén, 2004). Observation kan
användas för att se hur människor agerar i en viss verklig situation och ge
kunskap som de observerade personerna själva inte alltid är medvetna om
(Bohgard et al., 2015). Observationer kan alltså användas för att ta reda
på vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör (Bohgard
et al., 2015). Resultaten från observationer kan vara både kvantitativa och
kvalitativa (Bohgard et al., 2015).

Observationer kan genomföras på en rad olika sätt (Björklund och Paulsson,
2012). Vid direkt observation är observatören själv närvarande och iaktar
med egna ögon och det är då viktigt att vara så diskret som möjligt (Boh-
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gard et al., 2015), eftersom de personer som observeras kan bli påverkade av
observatörens närvaro (Björklund och Paulsson, 2012; Bohgard et al., 2015).
Registrering av direkta observationer kan exempelvis ske med skriftlig proto-
koll eller lösa anteckningar (Bohgard et al., 2015). Olika former av hjälpmedel
som tidtagarur kan också användas (Björklund och Paulsson, 2012).

4.3 Studiens kvalitet

Ett examensarbete är en typ av vetenskapligt arbete och för att bedöma kva-
litet i ett vetenskapligt arbete talar man om validitet och reliabilitet (Blom-
kvist och Hallin, 2014). Validitet och reliabilitet brukar speciellt diskuteras
för metoder där mätningar eller bedömningar ingår (Bohgard et al., 2015).

Validitet handlar om att verkligen mäta det som avses att mäta (Björklund
och Paulsson, 2012), att det är rätt “sak” som studeras (Blomkvist och Hallin,
2014). Graden av validitet hos en metod har att göra med hur väl mätningar
och bedömningar överensstämmer med det sanna värdet, vilket kräver att
systematiska fel saknas eller är små, samt att de slumpmässiga felen är små
(Bohgard et al., 2015).

Reliabilitet handlar om graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet, (Björ-
klund och Paulsson, 2012), att “saken” studeras på rätt sätt (Blomkvist och
Hallin, 2014). Graden av reliabilitet hos en mätmetod har att göra med hur
väl upprepade mätningar av samma objekt överensstämmer med varandra,
vilket kräver att de slumpmässiga felen är små (Bohgard et al., 2015).

Reliabiliteten kan vara hög oavsett hur väl mätningarna överensstämmer med
det sanna värdet (Bohgard et al., 2015), dvs. hög reliabilitet implicerar inte
hög validitet (Blomkvist och Hallin, 2014; Bohgard et al., 2015). Däremot
gäller det omvända, att hög validitet implicerar hög validitet (Blomkvist och
Hallin, 2014; Bohgard et al., 2015).

Triangulering kan användas för att öka både validitet och reliabilitet i en
studie (Björklund och Paulsson, 2012). Metodtriangulering innebär att an-
vända flera olika metoder för att undersöka en och samma företeelse, för
att på så vis få flera olika perspektiv på studieobjektet (Björklund och Pa-
ulsson, 2012). Datatriangulering innebär att använda flera olika datakällor,
exempelvis. olika respondenter (Björklund och Paulsson, 2012).
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4.4 Studiens bidrag

Blomkvist och Hallin (2014) menar att ett examensarbete kan resultera i
fyra typer av bidrag till den befintliga forskningen; empiriskt, analytiskt,
metodologiskt och/eller teoretiskt bidrag. Blomkvist och Hallin förklarar att
empiriska bidrag är vanligt och innebär att studien kastar ljus över någon
ny typ av empiri (data). Analytiskt bidrag beskrivs som att visa nya sätt att
förstå empiri, exempelvis genom att kombinera teorier från olika områden.
Teori används för att generalisera och sammanfatta kunskapen om ett visst
fenomen på ett generellt sätt (Blomkvist och Hallin, 2014, sida 45). Blom-
kvist och Hallin hävdar att det inte är särskilt vanligt att examensarbeten ger
några stora teoretiska bidrag, då tiden oftast inte räcker till, men däremot
förekommer analytiska bidrag. Metodologiskt bidrag beskrivs som att visa
nya sätt att lösa en organisations praktiska problem. Metod är det tillväga-
gångsätt som man väljer för att studera det fenomen man är intresserad av
(Blomkvist och Hallin, 2014, sida 56). Blomkvist och Hallin menar att det
också förekommer att examensarbeten resulterar i metodologiska bidrag.
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Kapitel 5

Processkartläggning

I det här kapitlet presenteras den första av de tre faserna av studien som
beskrivs i avsnitt 2.4. Fokus ligger på frågeställning 2 i avsnitt 2.3.

5.1 Teori

I det här avsnittet beskrivs den teori som legat till grund för den första fasen
av studien.

Att kartlägga processer och flöden av olika slag i företag är en viktig utgångs-
punkt för all logistikutveckling (Jonsson och Mattsson, 2016). En process är
en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en
kund och arbetet med att beskriva processer brukar benämnas processkart-
läggning (Ljungberg och Larsson, 2012). Genom att kartlägga material- och
informationsflöden för att klargöra hur många aktiviteter, lagerpunkter, med
mera som flödet innehåller samt vilka alternativa flödesvägar som finns fås
kunskap om de nuvarande processerna (Oskarsson et al., 2013).

För att beskriva omfattande processer kan det enligt Ljungberg och Larsson
(2012) vara nödvändigt att rita flera kartor med olika detaljeringsnivå, där
mest övergripande kartan beskriver hur delprocesser är kopplade till varand-
ra. Oskarsson et al. (2013) menar att det ofta är onödigt att göra en väldigt
detaljerad kartläggning av alla delar av flödet. Istället förespårkar Oskarsson
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et al. att successivt förfina kartläggningen av de delar av flödet som är mest
intressanta. Ljungberg och Larsson poängterar att det viktiga är att kartläg-
ga vad som görs och inte var det görs eller av vem. Figur 5.1 visar fyra av
de symboler som Oskarsson et al. föreslår att kan användas vid kartläggning.

Figur 5.1: Symboler för flödeskartor baserat på Oskarsson et al. (2013, si-
da 177)

Oskarsson et al. (2013) förklarar att en aktivitet i en flödeskarta inte be-
höver vara förädlande, samt att rektanglar också kan användas för att mer
allmänt beskriva en avdelning i företaget där någonting utförs. Ljungberg
och Larsson (2012) föreslår att aktiviteter ska ges namn som speglar syftet
med aktiviteten och att namnen ska konstrueras med verb så att det går att
sätta ordet “att” framför namnet. Oskarsson et al. beskriver att lager kan
innebära exempelvis materialförråd, produktionsbuffert eller färdigvarulager,
samt att beslutspunkter kan användas för att beskriva alternativa flödesvä-
gar. Enligt Jonsson och Mattsson (2016) kan materialflöde innebära olika
typer av hantering, förflyttning och transporter.

Oskarsson et al. (2013) menar att kartläggning av flöden kan göras på många
olika sätt. Även Ljungberg och Larsson (2012) anser att det finns flera möj-
liga sätt att samla in den information som behövs för att rita processkartor.
Ljungberg och Larsson föreslår processpromenad som ett möjligt tillväga-
gångssätt, vilket innebär att en eller flera personer ansvariga för kartläggning-
en bokstavligen promenerar genom processen. Personer som utför processens
aktiviteter intervjuas längs vägen och sedan illustreras processen grafiskt av
de som är ansvariga för kartläggningen.

5.2 Uppgiftsprecisering

Den första fasen resulterar i totalt sju processkartor (flödeskartor), enligt
det som beskrivs av Oskarsson et al. (2013), Ljungberg och Larsson (2012)
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samt Jonsson och Mattsson (2016). Specifikt ska flödeskartorna utgöras av de
symboler som föreslås av Oskarsson et al. och den typ av namngivning som
föreslås av Ljungberg och Larsson. Den första delen av fasen, dvs. översiktlig
kartläggning, ska resultera i en processkarta som visar hur de sex aktivite-
terna enligt avgränsning 1 i avsnitt 3.4 förhåller sig till varandra - alltså den
mest övergripande kartan enligt Ljungberg och Larsson. Författaren väljer
att kalla den processkartan för studerat system. Den andra delen av fasen,
dvs. detaljerad kartläggning, ska resultera i sex processkartor, en karta för
varje av de sex aktiviteterna. Kartläggningen förväntas även ge idéer kring
variabler (karaktäristik) som avgör hur lång tid det tar att utföra en aktivi-
tet, så baserat på definitionen av tidsdrivare enligt Everaert och Bruggeman
(2007) som ges i avsnitt 2.1 bör den första fasen resultera i uppslag kring
tidsdrivare som får tas vidare till den andra fasen av studien.

5.3 Metodval

Processpromenader enligt Ljungberg och Larsson (2012) används för både
den översiktliga kartläggningen och den detaljerade kartläggningen. Före,
under och efter processpromenaderna genomförs ostrukturerade intervjuer
enligt vad som beskrivs av Björklund och Paulsson (2012), Bohgard et al.
(2015) samt Kylén (2004). Kompletterande observationer görs vid behov.

5.4 Tillvägagångssätt och resultat

Beskrivningen av tillvägagångssätt och resultat är ordnad enligt de två de-
larna av fas 1 som ges i avsnitt 2.4.

Figur 5.2: De två delarna av fas 1.
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5.4.1 Tillvägagångssätt vid översiktlig kartläggning

För den översiktliga kartläggningen genomfördes en processpromenad med
den ena av de två lageransvariga. Lageransvarig gick runt med författaren
i däcklagret och berättade om aktiviteterna i samband med inleveranser,
lagring, förädling och utleveranser. Fokus låg dels på vad aktiviteterna går
ut på, dels gränser för aktiviteterna och hur aktiviteterna förhåller sig till
varandra. Under promenaden introducerade lageransvarig författaren för fle-
ra operatörer och kortare samtal ägde rum, som sedan återupptogs under
den detaljerade kartläggningen. Efter rundvandringen gjorde författaren en
första processkarta, som togs till lageransvarig för granskning. Lageransva-
rig gav feedback och revideringar gjordes av författaren. Det här förfarandet
upprepades några gånger tills dess att lageransvarig inte hade några fler syn-
punkter. Då togs proceskartan till den andra av de två lageransvariga för
avstämning och någon ytterligare revidering gjordes, varefter den detaljera-
de kartläggningen påbörjades. Den översiktliga processkartan uppdaterades
lite till efterhand som den detaljerade kartläggningen fortlöpte.

5.4.2 Resultat vid översiktlig kartläggning

Den översiktliga processkartan ges i figur 5.3, som kallas studerat system.
Processkartan består av två nivåer - en högre nivå till vänster och en lägre
nivå till höger. Till vänster sammanfattas förhållandet mellan inleveranser,
lagring, förädling och utleveranser. Förädling i form av dubbning syns expli-
cit på den här nivån, medan förädling i form av montering och avmontering
ingår i ut- respektive inleveranser på den lägre nivån. Till höger beskrivs
inleveranser, utleveranser och förfarandet vid dubbning i mer detalj. Som ses
i figur 5.3 finns många olika lagerpunkter utöver lager- och crossdockplatser.
För inleveranser finns lagerpunkter efter lossning, innan utredning av retu-
rer samt före och efter avmontering. För utleveranser finns lagerpunkter före
och efter montering samt före lastning eller inlagring. Att inlagring kan ske
i samband med utleveranser har att göra med att B2B-kunden ibland säljer
däck till B2C-kunden (se avsnitt 3.2.1). Av samma anledning finns ett möj-
ligt flöde för inleveranser som inte inkluderar lossning. För förfarandet vid
dubbning finns lagerpunkter före och efter själva dubbningen. Lagring som
består av inventering och komprimering beskrivs inte i mer detalj då de inte
ingår i studien enligt avgränsning 1. Direktretur, utredning, skrotning och
retur har streckats för att förstärka att de inte heller ingår i studien.
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Figur 5.3: Processkarta studerat system

5.4.3 Tillvägagångssätt vid detaljerad kartläggning

För den detaljerade kartläggningen genomfördes fyra processpromenader för
att täcka de sex aktiviteterna enligt avgränsning 1. En arbetsledare visade
montering och avmontering för författaren. En produktionsplanerare visade
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lossning och inlagring. En annan produktionsplanerare visade dubbning. En
av de två lageransvariga visade plockning. Fokus vid de här promenaderna
var gränser för aktiviteterna, vilka olika fall av aktiviteterna som finns, del-
aktiviteter som ingår för olika fall och hur delaktviteterna förhåller sig till
varandra. För aktiviteten lossning är exempel på fall säng, pall eller löslas-
tat och exempel på delaktiviteter (för fallet löslastat) är “placera i säng för
hand” och “lämna fylld säng på uppställning”. Under promenaderna intro-
ducerades författaren för operatörer och kortare samtal ägde rum. I flera fall
återupptog författaren samtal med operatörer efter processpromenaden. Ef-
ter rundvandringarna gjordes processkartor som togs tillbaka till den person
som promenerat med författaren för granskning. Det här förfarandet upp-
repades flera gånger för varje aktivitet tills dess att inga fler synpunkter
erhölls. Ytterligare avstämningar gjordes med operatörer, oftast genom att
fråga kring detaljer utan att nödvändigtvis visa processkartan. Observationer
gjordes också för att stämma av processkartorna, t.ex. genom att titta på en
pågående lossning och följa med operatörer som arbetade med inlagring.

Enligt studiens upplägg i figur 2.1 gjordes fas 2 (tidsdriven ABC-kalkylering)
för en aktivitet i taget. Tiden räckte bara till de tre första av de sex aktivi-
teterna enligt avgränsning 1. Under genomförandet av fas 2 gjordes förbätt-
ringar i de detaljerade processkartorna för montering, lossning och inlagring
allteftersom författaren erhöll en ännu bättre och djupare förståelse för de
enskilda aktiviteterna. Den typen av förbättringar av processkartorna för
plockning, dubbning och avmontering hanns alltså inte med.

5.4.4 Resultat vid detaljerad kartläggning

De detaljerade processkartorna för montering, lossning och inlagring ges i fi-
gur 5.4, 5.5 respektive 5.6. De här tre processkartorna har alltså förfinats flera
gånger under fas 2 av studien. De detaljerade processkartorna för plockning,
dubbning och avmontering är inte lika väl genomarbetade. Eftersom fas 2
alltså inte hanns med för de tre sista aktiviteterna utelämnas de processkar-
torna från rapporten.
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Figur 5.4: Processkarta montering
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Figur 5.5: Processkarta lossning

Processkartan för montering i figur 5.4 skiljer sig från processkartorna för
lossning och inlagring i figur 5.5 respektive 5.6 i det att den består av två
nivåer (t.ex. delaktivitet 1 som är uppdelad i 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4). Den
noggrannare uppdelningen för montering var möjlig tack vare en mer stan-
dardiserad process och färre olika fall, jämfört med lossning och inlagring. I
detaljerade processkartorna har inte lagerpunkter ritats ut, till skillnad från
i studerat system i figur 5.3. Start och slut för montering och inlagring, samt
slut för lossning, kan ses som övergången från aktivitet i detaljerad pro-
cesskarta till lagerpunkt i studerat system. Givetvis går det att föreställa sig
små lagerpunkter inom respektive detaljerade processkarta, men det ansågs
inte relevant att inkludera baserat på vad processkartorna ska användas till,
dvs. stöd för tidsdriven ABC-kalkylering i fas 2 av studien.

Processkartläggningen gav också idéer till tidsdrivare. Idéerna utnyttjades
vid de semi-strukturerade intervjuerna under fas 2. Se avsnitt 6.4.2, 6.5.2
och 6.6.2 för uppräkning av tidsdrivare. De är en kombination av egna idéer
från processkartläggningen och nya idéer som erhölls från intervjuerna.
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Figur 5.6: Processkarta inlagring

5.5 Sammanfattning

Tillvägagångssättet för studiens första fas bestod av processpromenader, in-
tervjuer och observationer. Resultatet var sju processkartor; en översiktlig
och sex detaljerade för aktiviteterna enligt avgränsning 1. Processkartlägg-
ningen gav idéer kring tidsdrivare för det vidare arbetet med frågeställning 2.
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Kapitel 6

Tidsdriven ABC-kalkylering

I det här kapitlet presenteras den andra av de tre faserna av studien som
beskrivs i avsnitt 2.4. Fokus ligger på frågeställning 2, 3 och 4 i avsnitt 2.3.
En del data mörkas med svart överstrykning ( ) baserat på direktiv 5.

6.1 Teori

I det här avsnittet beskrivs den teori som legat till grund för den andra fasen
av studien. Teorin kring TDABC bygger vidare på det som introduceras i
avsnitt 1.1 samt 2.1 och är uppdelad i fyra avsnitt. Dessutom ges ett avsnitt
om tidsstudie och ett om regressionsanalys, då de metoderna används för
utveckling av tidsekvationer och speciellt framtagning av tidsuppskattningar.

6.1.1 Kostnadsmodell

En kostnadsmodell enligt TDABC behöver bara två typer av parametrar;
kostnad per tidsenhet för resurser och tidsåtgång per aktivitet för resurser
(Kaplan och Anderson, 2004). Tidsåtgång per aktivitet är alltså det som
kallas tidsekvationer. Resurs används synonymt med kapacitet och aktivi-
tet används synonymt med transaktion. Genom att multiplicera kostnad per
tidsenhet med tidsåtgång per aktivitet fås kostnad per aktivitet (Everaert
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och Bruggeman, 2007). Tidsågången för aktiviteter beräknas för varje speci-
fik händelse av aktiviteten, baserat på karaktäristiken för respektive händelse
(Everaert och Bruggeman, 2007). Everaert och Bruggeman (2007) exemplifie-
rar att en aktivitet kan vara orderhantering och en specifik händelse kan vara
en brådskande order, med 5 orderrader, från en ny kund. Vidare ger Everaert
och Bruggeman följande matematiska representation av kostnadsmodellen,
där ett kostnadsobjekt exempelvis kan vara en kund:

Total kostnad för ett kostnadsobjekt =
n∑

i=1

m∑
j=1

l∑
k=1

ci · tj,k (6.1a)

ci : kostnad per tidsenhet (minut) för resurs i (6.1b)
tj,k : tidsåtgång per aktivitet j för händelse k (tidsekvation) (6.1c)
n : antal resurser (6.1d)
m : antal aktiviteter (6.1e)
l : antal händelser av aktivitet j (6.1f)

Barros och Ferreira (2017) poängterar att vid olika typer av resurser (t.ex.
personal och maskiner) kan det vara nödvändigt med flera tidsekvationer för
varje aktivitet. I den matematiska representationen av Everaert och Brugge-
man (2007) antas att (6.1c) är samma för alla resurser i. För att modellera
scenarior där en resurs, t.ex. någon form av utrustning, bara utnyttjas under
delar av tiden skulle (6.1c) behöva utökas till ti,j,k.

(6.1b) behandlas vidare i avsnitt 6.1.2. (6.1c) behandlas vidare i avsnitt 6.1.3
och 6.1.4. Mer specifikt behandlas tidsdrivare och tidsekvationer i avsnitt 6.1.3
medan tidsuppskattningar behandlas i avsnitt 6.1.4.

6.1.2 Kostnad per tidsenhet

Kaplan och Anderson (2007) förklarar att kostnad per tidsenhet beräknas
genom att dividera kostnad för resurs med praktisk kapacitet för resurs.
Med notationen från Everaert och Bruggeman (2007) i (6.1b) fås:

ci = kostnad för resurs i
praktisk kapacitet (minuter) för resurs i (6.2)
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Vidare förklarar Kaplan och Anderson (2007) att täljaren i (6.2) kan beräk-
nas genom att summera kostnader associerade med en viss resurs, vilket kan
vara en blandning av operativ personal, arbetsledare och utrustning. Kaplan
och Anderson rekommenderar att använda budgeterade- eller normaliserade
kostnader istället för faktiska kostnader, då det senare kan fluktuera mer.
Gällande nämnaren i (6.2) beskriver Kaplan och Anderson att praktisk ka-
pacitet avser tid (i minuter) då medarbetare är tillgängliga att utföra faktiskt
arbete, eller då maskiner kan användas - alltså exklusive tid för exempelvis
underhåll och reparationer. Kaplan och Anderson anser att i ett tidigt skede
kan fasta andelar praktisk kapacitet av teoretisk kapacitet användas, men
att i ett senare skede kan det vara lämpligt med ett mer analytiskt tillväga-
gångssätt för att fastställa hur stor andel av tid medarbetare eller maskiner
inte är tillgängliga för produktivt arbete.

Kaplan och Anderson (2004) ger rekommendationer kring fasta andelar prak-
tisk kapacitet av teoretisk kapacitet. För personal föreslår Kaplan och An-
derson 80% praktisk kapacitet av teoretisk kapacitet, för att ta hänsyn till
tid som går åt i början och slutet av arbetsdagen, raster, kommunikation
(t.ex. småprat), utbildning, etc. För maskiner föreslår Kaplan och Anderson
85% praktisk kapacitet av teoretisk kapacitet, för att ta hänsyn till under-
håll, reparationer, schemaläggning, etc. Avslutningsvis nämner Kaplan och
Anderson att det faktiskt är möjligt att räkna kapacitet i andra enheter än
tid, t.ex. yta i ett lager kan ha kostnad per kubikmeter, men att det trots
allt är vanligast med kostnad per tidsenhet för resurser.

6.1.3 Tidsdrivare och tidsekvationer

Kaplan och Anderson (2007) förklarar att tidsåtgång per aktivitet (tidsekva-
tioner) tas fram för varje aktivitet genom att beskriva den grundläggande
aktiviteten samt hur den kan variera, identifiera vad som driver tid (tids-
drivare) och uppskatta tider för den grundläggande aktiviteten samt varje
möjlig variation (tidsuppskattningar). Everaert och Bruggeman (2007) defi-
nierar tidsdrivare som variabler (karaktäristik) som avgör hur lång tid det tar
att utföra en aktivitet. Everaert och Bruggeman ger följande matematiska
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representation av en tidsekvation, dvs. hur (6.1c) beräknas:

tj,k = β0 + β1 ·X1 + β2 ·X2 + ...+ βp ·Xp (6.3a)
β0 : tidsåtgång (tidsuppskattning) per aktivitet j,

oberoende av karaktäristiken för händelse k (6.3b)
β1 : tidsåtgång (tidsuppskattning) per enhet av X1,

när X2, ..., Xp hålls konstanta (6.3c)
X1, X2, ..., Xp : tidsdrivare 1, 2, ..., p (för händelse k) (6.3d)
p : antal tidsdrivare för aktivitet j (6.3e)

Det är alltså β0, ..., βp som kallas tidsuppskattningar. Själva tidsuppskatt-
ningarna gäller för alla händelser k av en aktivitet j, men däremot skiljer
sig värdena av tidsdrivarna i (6.3d) åt mellan olika händelser k. Trots att
Everaert och Bruggeman (2007) har med index för händelse k i (6.1c) och
följaktligen i vänsterledet av (6.3a) skriver de inte med k i (6.3d). För att för-
tydliga att värdet av en tidsdrivare beror på vilken händelse det gäller skulle
index k kunna införas i (6.3d) så att tidsdrivarna skrivs X1,k, ..., Xp,k. För
att ytterligare precisera notationen skulle också index för aktivitet j kunna
införas för både tidsuppskattningar och tidsdrivare.

För att exemplifiera (6.1c) återupptas exemplet från Everaert och Bruggeman
(2007) med aktiviteten orderhantering (låt j = 1) och den specifika händelsen
en brådskande order, med 5 orderrader, från en ny kund (låt k = 1). Anta att
tidsåtgången uppskattats till 3 minuter, plus 2 minuter per orderrad, plus 15
minuter extra för registrering om det är en ny kund, plus 10 minuter extra för
ytterligare hantering om det är en brådskande order. Då kan (6.1c) skrivas:

tj,k = 3 + 2 ·X1 + 15 ·X2 + 10 ·X3 (6.4a)
= 3 + 2 · 5 + 15 · 1 + 10 · 1 (6.4b)
= 38 minuter (6.4c)

X1 : antal orderrader (6.4d)
X2 : 1 om ny kund, 0 annars (6.4e)
X3 : 1 om brådskande order, 0 annars (6.4f)

Tidsdrivare kan vara binära (så kallade dummy-variabler) som i (6.4e) och
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(6.4f), eller heltal som i (6.4d), eller decimaltal som exempelvis vikt och av-
stånd (Everaert och Bruggeman, 2007). Vidare förklarar Everaert och Brug-
geman (2007) att interaktion mellan tidsdrivare kan förekomma, dvs. att
produkten av två eller fler variabler också påverkar tidsåtgången. Exemp-
let med orderhantering i (6.4a)-(6.4f) utökas för att exemplifiera interaktion.
Anta att tidåtgången ökar med 8 minuter per orderrad för kunder med kom-
plicerade krav, om ordern hanteras av en tekniskt okunnig medarbetare. Om
en sådan order istället hanteras av en tekniskt kunnig medarbetare ökar
tidsåtgången endast med 3 minuter per orderrad. Med andra ord tar det för
en order med komplicerade krav 5 minuter längre per orderrad om en tek-
niskt okunnig medarbetare hanterar ordern. För den specifika händelsen en
order som inte är brådskande, med 4 orderrader, från en befintlig kund, med
komplicerade krav, hanterad av en tekniskt kunnig medarbetare (låt k = 2)
kan (6.1c) skrivas med både tvåvägs- och trevägsinteraktion:

tj,k = 3 + 2 ·X1 + 3 ·X1 ·X4 + 5 ·X1 ·X4 ·X5 + 15 ·X2 + 10 ·X3 (6.5a)
= 3 + 2 · 4 + 3 · 4 · 1 + 5 · 4 · 1 · 0 + 15 · 0 + 10 · 0 (6.5b)
= 23 minuter (6.5c)

X1 : antal orderrader (6.5d)
X2 : 1 om ny kund, 0 annars (6.5e)
X3 : 1 om brådskande order, 0 annars (6.5f)
X4 : 1 om kund med komplicerade krav, 0 annars (6.5g)
X5 : 1 om hanteras av tekniskt okunnig medarbetare, 0 annars (6.5h)

Kaplan och Anderson (2007) förklarar att typiskt kräver aktiviteter med
högre kostnader och större variation fler tidsdrivare än aktiviteter med lägre
kostnader och mindre variation. Hoozée et al. (2012) poängterar att arbetsin-
satsen för att lägga till tidsdrivare och ta fram tillhörande tidsuppskattningar
kan bli omfattande och därmed dyr. Således kan en tolkning vara att en ak-
tivitet med större variation men lägre kostnader kanske modelleras med färre
drivare då det skulle bli för dyrt med fler drivare sett till vad den förbättrade
precisionen förväntas ge. En annan tolkning kan vara att en aktivitet med
högre kostnader men mindre variation kanske också modelleras med färre
drivare om det räcker för att förklara tillräckligt av variationen.

Cardinaels och Labro (2008) menar att för många tidsdrivare kan försvåra
framtagning av korrekta tidsuppskattningar och därmed försämra precisionen
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av en tidsekvation. Hoozée et al. hävdar att för att maximera precisionen
av en tidsekvation bör först ett optimalt set med tidsdrivare bestämmas
och därefter tidsuppskattningar förfinas för respektive tidsdrivare var för sig.
Everaert et al. (2008) studerade en grossist i Belgien där 36% av aktiviteterna
endast hade en tidsdrivare medan 23% hade fem eller ännu fler tidsdrivare.
Everaert et al. fann också många fall av tvåvägs- och trevägsinteraktion, men
inga fall av fyrvägsinteraktion eller högre.

Kaplan och Anderson (2004) hävdar att trots att transaktioner ofta är kom-
plicerade är det vanligtvis möjligt att identifiera vad som gör dem kompli-
cerade, vilket krävs vid utveckling av tidsekvationer. För att anskaffa den
kvalitativa information som krävs för tidsekvationer kombinerade Wouters
och Stecher (2017) planerade intervjuer med ad hoc intervjuer när som helst
behov uppstod. Kaplan och Anderson (2007) menar att det ofta är den ope-
rativa personalen som vet mest om aktiviteters komplexitet, som orsakas av
exempelvis speciella order, komplexa produkter eller krävande kunder. Evera-
ert et al. (2008) kommenterar att då medarbetarna involveras i utvecklingen
av tidsekvationerna ökas troligtvis den generella acceptansen för den färdiga
kostnadsmodellen. Hoozée och Bruggeman (2010) framhäver både värdet av
kunskapen hos den operativa personalen och vikten av att engagera medar-
betarna i utvecklingen. Somapa et al. (2012) identifierade tidsdrivare genom
intervjuer med operativ personal, arbetsledare och chefer, men också genom
observationer i den operativa verksamheten, dokumentation samt historisk
data. Kaplan och Anderson (2004, 2007) menar att variabler för tidsekvatio-
ner ofta redan finns registrerade i företags IT-system, exempelvis kan mycket
karaktäristik fås från olika typer av orderdata. Kaplan och Anderson (2007)
förtydligar att data ofta finns utspritt på flera olika ställen.

Som framgår av (6.5h) som är lånat från Everaert och Bruggeman (2007)
kan även kompetens hos medarbetare inkluderas i tidsekvationer. Kaplan
och Anderson (2007) rekommenderar dock att skillnad i prestation inte ska
inkluderas i tidsekvationer. Kaplan och Anderson håller med om att variation
i medarbetares prestation förekommer, men rekommenderar att medelvärden
används, för att sådana skillnader inte ska påverka beräkningar av kostnader
för produkter och kunder. Samtidigt menar Kaplan och Anderson att sådana
skillnader kan vara bra att inkludera om syftet är effektivisering, då det
exempelvis kan indikera behov av träning. Varila et al. (2007) fann vid analys
av plockning hos en grossist i Finland att det troligtvis skulle vara nödvändigt
att inkludera skillnad i produktivitet mellan olika medarbetare för att bättre
förklara varians i tidsåtgång. Varila et al. anser likt Kaplan och Anderson
att sådana skillnader är viktiga om syftet är effektivisering.
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6.1.4 Tidsuppskattningar

Tidsuppskattningar, dvs. β0, ..., βp i (6.3a), gör det alltså möjligt uppskatta
tidsåtgång för varje händelse av en aktivitet baserat på unik karaktäristik
för respektive händelse. Kaplan och Anderson (2007) gör liknelsen mellan
tidsuppskattningar inom TDABC och standardtider (eng. standard times),
som har en betydligt längre historia inom både industrin och litteraturen.

Kaplan och Anderson (2007) anser att minuter ofta är lämplig tidsenhet för
tidsuppskattningar. Cardinaels och Labro (2008) varnar för att om tidsupp-
skattningar erhålls genom intervjuer finns risk för att stora överskattningar
om minuter används (vilket visades genom experiment där deltagare gjorde
uppgifter som tog i genomsnitt 15-20 minuter). Barros och Ferreira (2017)
använde istället sekunder som tidsenhet inom en produktion där aktiviteter-
na i sig var väldigt korta.

Kaplan och Anderson (2004) förklarar att tidsuppskattningar kan erhållas
genom intervjuer med medarbetare och genom observationer. Kaplan och
Anderson (2007) förtydligar att observationer kan innebära tidtagning med
stoppur (se avsnitt 6.1.5 om tidsstudie). Kaplan och Anderson (2007) po-
ängterar att precisionen av tidsuppskattningar inte behöver överdrivas - de
behöver bara vara tillräckligt noggranna för kostnadsmodellens syfte. Gervais
et al. (2010) menar att det kan vara svårt att uppnå precision och hänvisar
till ett fallföretag där felmarginal på upp till 20% sades vara acceptabelt.

Hoozée och Bruggeman (2010) samt Barros och Ferreira (2017) rapporterar
att både intervjuer och tidtagning användes för tidsuppskattningar. Barros
och Ferreira uttrycker svårigheter gällande att erhålla tidsuppskattningar
genom intervjuer med operativ personal. Samtidigt beskriver Hoozée och
Bruggeman att det hos deras fallföretag ansågs olämpligt att via intervju-
er låta chefer ge tidsuppskattningar - chefers roll var endast att godkänna
tidsuppskattningarna. Cardinaels och Labro (2008) samt Hoozée et al. (2012)
varnar för att tidsuppskattningar genom intervjuer ofta resulterar i felaktig-
heter. Somapa et al. (2012) använde intervjuer med både chefer och operativ
personal, men uppmanar därefter framtida studier att pröva användningen
av realtidsdata (eng. real-time data) för framtagning av tidsuppskattningar.
Realtidsdata innebär att data inte undanhålls för eventuell användning efter
att det samlas in (Techopedia, 2017). Definitionen kräver dock inte att data
blir tillgängligt för användning omedelbart - fördröjning på grund av olika
tekniska skäl kan förekomma (Techopedia, 2017).
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Kaplan och Anderson (2007) noterar att vissa företag registrerar faktisk
tidsåtgång för transaktioner i IT-system. Varila et al. (2007) använder termen
ADC (Automatic Data Collection) för insamling av data från processer med
minimal manuell ansträngning. AIDC (Automatic Identification and Data
Collection, eller Automatic Identification and Data Capture) innebär olika
tekniker för identifiering, verifiering, insamling, kommunikation och lagring
av information om artiklar (MHI, 2017). Vanliga tekniker för identifiering och
insamling av data inkluderar streckkoder och streckkodsläsare (streckkods-
skanner), kameror, RFID-taggar och RFID-läsare, röstigenkänning, samt ut-
rustning för automatisk vägning och mätning (MHI, 2017). ADC och AIDC
översätts fritt till automatisk datainsamling hädanefter. Varila et al. under-
stryker att ett viktigt attribut av data som insamlas är tidpunkter för hän-
delser, då det kan användas för att beräkna faktisk tidsåtgång. Gervais et al.
(2010) framhåller också att för aktiviteter som involverar att skanna streck-
koder kan det vara möjligt att beräkna faktisk tidsåtgång, ibland specifikt
per operatör. Dessutom poängterar Gervais et al. att det kan ge informa-
tion om hur många administrativa- samt fysiska enheter en specifik operatör
hanterat under en dag.

Varila et al. (2007) undersökte hur faktisk tidsåtgång för aktiviten plockning
påverkades av karaktäristik hos produkter och hur produkterna hanteras
med hjälp av regressionsanalys (se avsnitt 6.1.6). Genom att jämföra insam-
lad tidsåtgång med variabler för karaktäristik undersöktes hur variabler och
interaktion mellan variabler, dvs. tidsdrivare, påverkade tidsåtgången. Vari-
la et al. kom fram till att det var nödvändigt med flera tidsdrivare för att
förklara tidsåtgång. Varila et al. motiverar regressionsanalys istället för ex-
empelvis tidtagning med att arbetsinsatsen kan bli mindre omfattande och
därmed billigare. Kaplan och Anderson (2007) varnar för slumpmässig vari-
ation, variation i medarbetares prestation och engångshändelser om faktisk
tidsåtgång används. Kaplan och Anderson exemplifierar också en problema-
tik då en medarbetare börjar arbeta med en order sent en eftermiddag och
blir färdig nästa morgon.

Hoozée och Bruggeman (2010) anser att tidsuppskattningar kan betraktas
som målsättningar snarare än uppskattningar av faktiska tider. Hoozée och
Bruggeman gör en liknelsen med skillnaden mellan prognostisering av efter-
frågan och målsättning för försäljningsbudget. Vid prognostisering ses efter-
frågan som slumpmässig och svår att påverka, medan i budgetering antar
chefer mål som ses som möjliga att påverka. Liknelsen av Hoozée och Brug-
geman grundar sig i att den operativa personalen antas ha viss kontroll över
en del av tidsåtgången. Således anser Hoozée och Bruggeman att framtag-
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ning av tidsuppskattningar kan ses som en förhandling med medarbetare
kring vad för tidsuppskattningar som är rimligt att sikta på.

6.1.5 Tidsstudie

Tidsstudie (eng. time study) är en metod för att mäta tiden som krävs för en
kvalificerad operatör som arbetar i normal takt att utföra en given uppgift
enligt ett specificerat tillvägagångssätt (Zandin, 2001). Arbetet delas upp i
flera element, som tillsammans utgör en uppgift eller aktivitet (Zandin, 2001).
Varje element ska ha tydligt start och slut, inte vara för kort för att mäta,
samt klassificeras som konstant eller variabel (Zandin, 2001). Med konstant
menas att tiden för elementen inte varierar signifikant mellan olika händelser,
medan variabel menas att tiden varierar med karaktäristik av produkter,
utrustning eller process (Zandin, 2001).

Det är bara det faktiska arbetet som bör mätas, så om väntetid ska tas med
bör det noteras som separata element (Wilson, 2015). Minuter med deci-
maler föredras vanligtvis inom industrin då det är en enhet som är enkel
att resonera kring (Zandin, 2001). En tidsstudie kan göras på många sätt,
men typiskt ska flera cykler (händelser) observeras och sedan ett beslut tas
kring vilken tid som ska användas, vilket inte nödvändigtvis behöver vara
medelvärdet (Wilson, 2015). Det är vanligt att studera tio cykler per uppgift
(Wilson, 2015; Zandin, 2001). Det finns också matematiska metoder för att
bestämma antalet observationer, den allra viktigaste faktorn är dock vari-
ationen av mätvärden mellan olika cykler (Zandin, 2001). Observationerna
bör vara approximativt normalfördelade, vilket kan kontrolleras med hjälp
av ett histogram (Zandin, 2001).

Formulär som används vid tidsstudie bör inkludera vilken process det gäl-
ler, hänvisningar till processkarta, samt vilka element som ingår (Wilson,
2015). Formuläret bör även inkludera en matris för noteringar av tider för
varje element i varje cykel, sammanfattande statistik och den tid som tillslut
valts (Wilson, 2015). Formuläret bör även ha plats för anteckningar (Zandin,
2001). Om flera operatörer och/eller maskiner är involverad i uppgiften bör
tider särskiljas (Zandin, 2001). För att hantera skillnader i prestation mel-
lan medarbetare kan bedömningsfaktorer (eng. performance rating factor)
användas, exempelvis med justering för skicklighet och ansträngning (Zan-
din, 2001). Avslutningsvis bör tider stämmas av med både arbetsledare och
operatörer, element för element, avseende rimlighet (Zandin, 2001).
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6.1.6 Regressionsanalys

Regressionsanalys kan användas när man vill studera hur en beroende varia-
bel påverkas av ett antal oberoende variabler (Djurfeldt och Barmark, 2009).
En regressionsmodell med endast en oberoende variabel kallas enkel regres-
sion (Djurfeldt och Barmark, 2009). Vid multipel regressionsanalys ses den
beroende variabeln (y) som en funktion av en konstant (α) och två eller flera
oberoende variabler (x1, x2, etc.) samt en residual (u) (Djurfeldt och Bar-
mark, 2009). Två slumpmässiga variabler sägs vara oberoende om utfallet
av den ena variabeln inte påverkar utfallet av den andra variabeln (Nelson
et al., 2003). Om ekvationen för enkel regression av Djurfeldt och Barmark
(2009, sida 56) utökas till m variabler kan den skrivas:

y = α + β1 · x1 + ...+ βm · xm + u (6.6a)
y : beroende variabel (6.6b)
α : en konstant (6.6c)
β1, ..., βm : regressionskoefficienter (6.6d)
x1, ..., xm : oberoende variabler (6.6e)
u : residualen (6.6f)

Vid regressionsanalys används ofta minstakvadratmetoden (eng. Ordinary
Least Squares) som bygger på att minimera det sammanlagda kvadrerade
avståndet mellan observerad värde (y) och med funktionen uppskattat vär-
de (ŷ), dvs. kvadratsumman av residualen (Djurfeldt och Barmark, 2009).
Residual kan tolkas som summan av de kausala faktorer, inklusive eventuel-
la mätfel, som bestämmer den beroende variabeln (y) men inte inkluderats
bland de oberoende variablerna (x1, x2, etc.) (Djurfeldt och Barmark, 2009).

Vid multipel regression är en interaktion ett samspel mellan oberoende va-
riabler som påverkar den beroende variabeln på ett sätt som är annorlunda
än summan av de individuella effekterna av de oberoende variablerna (Co-
hen et al., 2003). Interaktion kan testas i multipel regression där både de
ursprungliga oberoende variablerna och interaktioner (produkter) behandlas
som oberoende variabler (Cohen et al., 2003). Cohen et al. (2003) anser att
om en regressionsfunktion innehåller interaktion måste alla termer av lägre
ordning inkluderas i funktionen. Exempelvis om interaktionen x1 · x2 finns
ska då både x1 och x2. För en interaktion med tre termer x1 · x2 · x3 ska då
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x1, x2, x3, x1 ·x2, x1 ·x3 och x2 ·x3 också ingå. Till exempel så använde Car-
dinaels och Labro (2008) interaktion med tre termer och alla lägre termer för
att studera vad som påverkar mätfel vid tidsuppskattningar genom intervju.
Oberoende variabler kan fungera som indikatorer på kvalitativa variabler ge-
nom att göras binära, så kallade dummyvariabler (Djurfeldt och Barmark,
2009). (6.5e) - (6.5h) är exempel på dummyvariabler.

Frost (2016b) noterar att vissa statistiker menar att alla lägre termer alltid
ska ingå vid interaktion, medan andra statistiker menar att det är accep-
tabelt att utelämna termer i vissa fall. Frost anser att alla termer måste
inkluderas om alla termer är signifikanta eller om oberoende variabler har
standardiserats (exempelvis genom centrering). Frost menar att det kan va-
ra lämpligt att exkludera termer som inte är statistiskt signifikanta, då utan
att de oberoende variablerna har standardiserats. Frost föreslår förfarandet:

1. Regression med alla termer och oberoende variabler standardiserade,
för att se vilka termer som är signifikanta.

2. Regression med signifikanta termer och oberoende variabler ej standar-
diserade. Kontroll av VIF-faktorer för att avgöra om regressionskoeffi-
cienterna och p-värden kan litas på. Även kontroll av residualdiagram.

Ett exempel på programvara som kan användas för regressionsanalys med
minstakvadratmetoden är Analysis ToolPak till Excel (Microsoft, 2017). Ut-
över regressionskoefficienterna kan resultatet av en regressionsanalys med
exempelvis Excel inkludera F-test av övergripande signifikans, p-värden för
regressionskoefficienterna, determinationskoefficientenR2 och residualdiagram.

F-test testar om de oberoende variablerna förklarar tillräckligt stor andel
av variansen i den beroende variabeln för att kunna säga att sambandet
inte är orsakat av slumpen (Djurfeldt och Barmark, 2009). För ett F-test
av övergripande signifikans är nollhypotesen att de observerade värdena kan
förklaras lika bra av bara en konstant, dvs. att de oberoende variablerna inte
förbättrar modellen (Frost, 2015b). Om F-testet visar på signifikans lägre än
vald nivå kan nollhypotesen förkastas (Frost, 2015b), exempelvis kan 0, 05
användas som gräns, dvs. mindre än 5% sannolikhet att sambandet inte bara
är orsakat av slumpen. Vid övergripande signifikans är det sedan intressant
att studera de andra delarna av resultatet (Djurfeldt och Barmark, 2009).

P-värden för varje term testar nollhypotesen att regressionskoefficienterna är
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lika med noll (Frost, 2013a). Ett lågt p-värde, exempelvis mindre än 0, 05,
indikerar att nollhypotesen kan förkastas eftersom variabeln sannolikt för-
bättrar modellen - ändringar av den oberoende variabeln är relaterade till
ändringar i den beroende variabeln (Frost, 2013a). Exempelvis använde Car-
dinaels och Labro (2008) gränser 5% och 1% för p-värden. Eftersom p-värdena
kan användas för att avgöra vilka termer som ska behållas (Frost, 2013a) är
det alltså lämpligt för första steget i förfarandet som föreslås av Frost (2016b).

R2 mäter andel av variansen i den beroende variabeln som förklaras av de
oberoende variablerna (Nelson et al., 2003) och kallas även för förklaringsgrad
(Nyquist, 2017). Eftersom R2 beräknas som förklarad varians dividerat med
total varians är värdet alltid mellan 0 och 100%, där högre värde oftast är
bättre och 100% alltså innebär att modellen förklarar all variation av den
beroende variabeln (Frost, 2013b). Nelson et al. (2003, sida 51 och 71) ger:

R2 = SST− SSE
SST = 1− SSE

SST (6.7a)

SST =
n∑

i=1
(yi − ȳ)2, där ȳ är medelvärdet av beroende variabeln (6.7b)

SSE =
n∑

i=1
(yi − ŷi)2, där ŷi är uppskattat värde för observation i (6.7c)

n : antal observerade värden (6.7d)

Genom att inkludera interaktioner i funktionen för regressionen kan högre R2

erhållas (Cohen et al., 2003). Det finns undantag där modellen inte passar
observerade värden trots högt R2 och det finns även fall där lägre R2 är
förväntat, t.ex. för mänskligt beteende som inom psykologi kan R2 under 50%
vara förväntat (Frost, 2013b). Frost (2013b) varnar för att R2 inte indikerar
bias och uppmanar till att studera residualdiagram för att upptäcka bias.
Bias kan översättas till systematisk avvikelse eller skevhet (Ribe, 2012).

Residualdiagram (eng. residual plot) är ett diagram som visar residualerna
på y-axeln och det uppskattade värdet (ŷ) på x-axeln där residualerna bör
vara jämnt fördelade över och under 0 längs hela x-axeln för att indikera
approximativ normalfördelning (Frost, 2012).

Djurfeldt och Barmark (2009) tar upp samvariation mellan oberoende va-
riabler, så kallad multikollinearitet, som ett problem vid regression med
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minstakvadratmetoden. Djurfeldt och Barmark varnar för att det påverkar
modellens förklaringskraft, mätt med R2, samt gör det svårare att påvisa de
oberoende variablernas bidrag till variansen i den beroende variabeln. Djur-
feldt och Barmark uppmuntrar till att VIF-faktorer (eng. Varriance Inflation
Factors) används för att upptäcka multikollinearitet. Djurfeldt och Barmark
förklarar att i en modell helt utan multikollinearitet är alla VIF-faktorer lika
med 1, samt påstår att VIF-faktor över 2,5 kan användas som gräns för skad-
lig multikollineär. VIF-faktorn för en variabel xk beräknas enligt 1/(1−R2

k)
där R2

k fås genom regression med xk som beroende variabel på de resterande
oberoende variablerna (Pardoe, 2017).

För att undvika onödig multikollinearitet i regressioner med interaktioner
rekommenderar Cohen et al. (2003) att de oberoende variablerna centreras
innan de sätts in i funktionen, vilket innebär att subtrahera medelvärdet
för x från varje x-värde. Cohen et al. förtydligar att den beroende vari-
abeln inte behöver centreras. Frost (2016a) visar med exempel att innan
centrering framstår en av koefficienterna som icke signifikant medan VIF-
faktorn för koefficienten är hög, medan efter centrering är VIF-faktorn lägre
och koefficienten signifikant. För regression med två variabler och interak-
tion (x1, x2, x1 · x2) kan följande samband mellan koefficienter till centrera-
de variabler (αc, β1c, β2c, β12c) och koefficienter till icke-centrerade variabler
(α, β1, β2, β12) utläsas från Cohen et al. (2003, sida 264-266), där m1 och m2
är medelvärden för icke-centrerade x1 respektive x2:

α = αc − (β1 ·m1 + β2 ·m2 + β12 ·m1 ·m2) (6.8a)
β1 = β1c − β12c ·m2 (6.8b)
β2 = β2c − β12c ·m1 (6.8c)
β12 = β12c (6.8d)

Ett annat potentiellt problem vid regressionsanalyser är overfitting, vilket
handlar om att begära för mycket av den tillgängliga datan (Babyak, 2004).
Givet ett antal observerade värden finns en övre gräns för hur komplex regres-
sionsmodell som kan användas, dvs. hur många oberoende variabler och and-
ra termer som interaktioner som kan inkluderas, utan att resultatet blir för
osäkert (Babyak, 2004). Enligt Frost (2015a) kan en modell som är overfit ha
hög förklaringsgrad för det befintliga urvalet av data, men sedan inte kunna
uppskatta värden för ett nytt urval av data speciellt bra. Frost föreslår en
tumregel att ha 10-15 observationer per term som ingår i modellen.
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6.2 Uppgiftsprecisering

Den första delen av fasen, dvs. identifiering av tidsdrivare, ska resultera i
tidsdrivare (variabler), dvs. (6.3d), samt generella tidsekvationer, dvs. (6.3a),
för varje aktivitet - alltså enligt den matematiska representation som ges av
Everaert och Bruggeman (2007). Interaktion mellan tidsdrivare ska använ-
das i tidsekvationerna på liknande sätt som Everaert och Bruggeman gör - se
(6.5a). För varje aktivitet kan två versioner av tidsekvationer behöva göras
enligt direktiv 3 i avsnitt 2.2 om individbaserade tidsdrivare, vilket kan kopp-
las till kommentarerna kring variation i medarbetares prestation av Everaert
och Bruggeman men också Kaplan och Anderson (2007) samt Varila et al.
(2007). Eftersom resurserna är personal och truckar enligt avgränsning 3 i
avsnitt 3.4 kan det även visa sig nödvändigt att separera tidsekvationer per
resurs enligt Barros och Ferreira (2017).

Den andra delen av fasen, dvs. framtagning av tidsuppskattningar, ska re-
sultera i värden på tidsuppskattningar, dvs. värden på β0, ..., βp i (6.3a), så
att tidsåtgång per aktivitet kan beräknas för varje händelse, dvs. tidsekva-
tioner (6.1c) ska färdigställas. Tidsuppskattningarna ska vara i (andelar av)
minuter baserat på Kaplan och Anderson (2007) samt Zandin (2001).

Kostnadsmodellen ges av (6.1a) enligt Everaert och Bruggeman (2007) där
kostnadsobjekten blir B2C-kunden och B2B-kunden. För att utveckla den
färdiga kostnadsmodellen räcker det inte med färdiga tidsekvationer, utan
kostnads per tidsenhet, dvs. (6.1b) enligt Everaert och Bruggeman behöver
också tas fram. För personal kan en kostnad per tidsenhet fås direkt enligt
avgränsning 3 i avsnitt 3.4, medan för truckar kan (6.2) enligt Kaplan och
Anderson (2007) behöva användas. När den färdiga kostnadsmodellen är ut-
vecklad kan den tredje delen av fasen, dvs. verifiering av kostnadsmodell,
slutföras, dvs. de två sätt att verifiera som ges i avsnitt 2.1 av Kaplan och
Anderson. Först kontrolleras alltså om summan av kostnad som fördelats
till kostnadsobjekt plus kostnad för outnyttjad kapacitet är lika med totala
kostnader. Därefter kontrolleras om det finns höga nivåer av outnyttjad eller
överutnyttjad kapacitet. Verifieringen görs med både längre tidsperioder som
flera månader och kortare tidsperioder som enskilda dagar, enligt vad som
beskrivs i avsnitt 2.4. Resultat från den tredje delen av fasen ska alltså bli
ett “godkänt” per aktivitet - eftersom fasen görs för en aktivitet i taget tills
dess att ingen med revidering behövs enligt vad som beskrivs i avsnitt 2.4.
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6.3 Metodval

För att identifiera tidsdrivare används en blandning av planerade intervjuer
och ad hoc intervjuer när som helst behov uppstår likt Wouters och Stecher
(2017). Intervjuerna görs med arbetsledare och operativ personal, för att
dels få tillgång till deras värdefulla kunskap och dels öka acceptansen för
den färdiga kostnadsmodellen, vilket är fördelar som lyfts fram av Everaert
et al. (2008) samt Hoozée och Bruggeman (2010). De planerade intervjuerna
är semi-strukturerade enligt vad som beskrivs av Björklund och Paulsson
(2012), Bohgard et al. (2015) och Kylén (2004). Resultatet av studiens första
fas, dvs. processkartläggning, utnyttjas vid framtagning av intervjuguide,
vilket är ett stöd för semi-strukturerade intervjuer som rekommenderas av
Kylén. Ad hoc intervjuerna är ostrukturerade som under första fasen enligt
vad som beskrivs i avsnitt 4.1. Även här görs kompletterande observationer
vid behov. För tidsdrivare som identifieras görs avstämning om data finns
att tillgå i IT-system, vilket Kaplan och Anderson (2004, 2007) menar att
ofta är fallet. Avstämningen motiveras av direktiv 4 i avsnitt 2.2 gällande om
data saknas för potentiella tidsdrivare, samt möjligheten till nya idéer som
uppmuntras av Wouters och Stecher i avsnitt 2.1.

För att ta fram tidsuppskattningar används i första hand regressionsanalys,
i andra han tidsstudie och i tredje hand intervjuer med arbetsledare och
operativ personal. Att använda regression i första hand motiveras exempelvis
av arbetet av Varila et al. (2007) samt att Somapa et al. (2012) uppmanar
till användningen av realtidsdata för framtagning av tidsuppskattningar. Att
regression föredras över tidsstudie motiveras också av att arbetsinsatsen med
tidsstudie för alla aktiviteter och alternativa flödesvägar skulle bli alltför
omfattande. Att tidsstudie dock föredras över intervjuer motiveras av de
varningar gällande fel vid intervjuer för framtagning av tidsuppskattningar
som kan utläsas från exempelvis Cardinaels och Labro (2008), Hoozée et al.
(2012) samt Barros och Ferreira (2017). För regression följs det som beskrivs
i avsnitt 6.1.6, exempelvis förfarandet enligt Frost (2016b). För tidsstudie
följs det som beskrivs i avsnitt 6.1.5 av Zandin (2001) och Wilson (2015).

Metod för att färdigställa och verifiera kostnadsmodellen kan till stor del
utläsas från uppgiftspreciseringen i avsnitt 6.2. Kostnadsmodellen utvecklas
i Excel, vilket stöds av kommentaren att vanliga kalkylprogram kan användas
enligt Somapa et al. (2012) i avsnitt 2.1.
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6.4 Tillvägagångssätt och resultat
för aktiviteten montering

Beskrivningen av tillvägagångssätt och resultat för aktiviteten montering är
ordnad enligt de tre delarna av fas 2 som ges i avsnitt 2.4.

Figur 6.1: De tre delarna av fas 2 för aktiviteten montering.

6.4.1 Tillvägagångssätt vid identifiering av tidsdrivare
för aktiviteten montering

Den första delen av fasen började med en planerad semi-strukturerad intervju
med arbetsledaren för monteringen, som också jobbar som operatör. Vid in-
tervjun användes en intervjuguide utformad baserat på det generella formatet
i bilaga A. Utöver det övergripande frågeområdet om montering användes fy-
ra ytterligare frågeområden, ett område för respektive delaktivitet 1,2,3 och 4
enligt processkartan i figur 5.4. Under intervjun fördes anteckningar för hand
och sammanställdes sedan digitalt. De renskrivna anteckningarna togs sedan
till arbetsledaren för genomläsning, varefter några mindre korrigeringar och
tillägg gjordes. Både vid genomläsningen och vid senare ad hoc intervjuer
ställdes följdfrågor samt diskuterades idéer kring tidsdrivare. Ad hoc inter-
vjuer gjordes även med några andra operatörer, både för att bekräfta eller
förtydliga sådant som arbetsledaren sagt, men också för att diskutera idéer
kring tidsdrivare. Ad hoc intervjuerna kombinerades med observationer, både
i form av att stå och titta på medan operatörer jobbade, men också genom
att operatörer visade och förklarade olika arbetsmoment samt egenskaper
hos olika hjul.

För stämma av om data fanns att tillgå för de potentiella tidsdrivare som
identifierades samlades olika typer av historisk data in. Logistikutvecklaren
hjälpte till att exportera orderdata, plockdata och artikeldata från WMS.
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Vid monteringen används ingen automatisk datainsamling (se avsnitt 6.1.4).
Istället bistod arbetsledaren med loggar av arbetade timmar och monterade
hjul per dag, internt kallad produktivitetsuppföljning, samt artikeldata från
B2C-kunden. En administratör vid en annan anläggning på Händelö i Norrkö-
ping bistod med sammanställningar av bemanningsrapporter (se avsnitt 3.3),
i form av en Excel-fil per datum. För att kunna använda sammanställningar-
na utvecklades ett makro i Excel VBA för att utifrån de individuella filerna
generera en matris med timmar per dag och operatör för ett visst kundupp-
drag (i det här fallet B2C-kunden) och en viss aktivitet (i det här fallet
montering). All data avseende tidsåtgång var alltså aggregerat per dag, då
inget mindre aggregerat fanns att tillgå. Den insamlade datan bearbetades
på olika sätt utifrån de idéer till tidsdrivare som uppkommit.

6.4.2 Resultat vid identifiering av tidsdrivare
för aktiviteten montering

Gällande målsättningar för produktivitet för monteringen förklarade arbets-
ledaren att det finns ett “krav” på hjul per timme och person, från
1-6 personer. Exempelvis om 3 personer jobbar i monteringen så förvän-
tas · 3 = hjul per timme. Samtidigt finns ett “mål” på hjul per
timme och person. Angående hur väl målsättningarna överensstämmer med
vad operatörerna faktiskt hinner med ansåg arbetsledaren att det beror myc-
ket på bemanning. Arbetsledaren poängterade att både skickligheten hos de
som jobbar påverkar, men också fördelningen mellan stationerna för de fyra
delaktiviteterna sprätta, montera, balansera och plasta. Figur 6.2 illustrerar
stationerna. Montera och balansera kan alltså göras i två parallella flöden,
vilket utnyttjas vissa dagar under högsäsong. Eftersom den första stationen
inte är begränsad av en maskin kan flera operatörer jobba samtidigt med
att sprätta förpackningar. Gällande den sista stationen för att plasta är det
möjligt att en operatör jobbar med steg 4.1-4.3 medan en annan jobbar med
steg 4.4, enligt processkartan i figur 5.4. Operatörer kan växla mellan statio-
ner, vilket är helt nödvändigt när mindre än fyra operatörer jobbar. Det är
vanligt under lågsäsong, då det ibland till och med är tillräckligt med bara en
operatör, som då går mellan alla stationer. Det kan tilläggas att figur 6.2 är
en förenkling: exempelvis kan en tredje lina med montering och balansering
användas vid behov, samt det är möjligt att plasta in hjul för hand.
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Figur 6.2: Stationer för montering och begränsningar på grund av maskiner.
Stationerna med grå skuggning utnyttjas alltid, medan stationer utan skugg-
ning främst utnyttjas under högsäsong.

Redan vid processkartläggningen under den första fasen framstod det uppen-
bart att antal hjul som monteras är en tidsdrivare. De andra tidsdrivare som
arbetsledaren ansåg har störst total påverkan på tidsåtgång var: skicklighet
hos operatörer (speciellt för montera och balansera), 1 fälg per kartong istäl-
let för 2 fälg per kartong (för sprätta), samt profil och dimension av däck
(för montera). Arbetsledaren förtydligade senare att skicklighet kan delas
upp i erfarenhet och snabbhet. Det finns erfarna operatörer som, av olika
anledningar, jobbar relativt långsamt och vise versa att inte alla oerfarna
operatörer jobbar långsamt. Typiskt så krävs dock erfarenhet för montera
och balansera, medan det är lättare för en ny person att sprätta och plasta.
Det kan kopplas till bedömningsfaktorer där skicklighet och ansträngning
särskiljs enligt Zandin (2001).

En indelning i fyra kategorier av tidsdrivare gjordes. För respektive av kate-
gori 2-4 gjordes uppdelningar i två underkategorier. Avstämningen avseende
om det fanns data att tillgå för de potentiella tidsdrivarna sammanfattas i
listan nedan. Det finns ingen automatisk datainsamling (se avsnitt 6.1.4) för
monteringen, vilket annars skulle kunna ha använts för flera av de potentiella
tidsdrivarna. På grund av avsaknaden av automatisk datainsamling är det
varken möjligt att se faktisk tid för en specifik order, eller vilken operatör
som gjort vilka processteg för en specifik order.

• Tidsdrivare typ 1) Antal hjul som monteras: Med hjälp av or-
derdatan kan det utläsas hur många däck och fälgar som ingår i en
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order samt vilken datum det bekräftades att ordern har monterats.
Det går dock inte att utläsa explicit vilka däck som ska monteras på
vilka fälgar. Exempelvis om en kund beställt 4 hjul och 4 lösa däck
kan det finnas 2 orderrader med 4 däck per rad och 1 orderrad med
4 fälgar. Om endast 4 av däcken har dimension som matchar fälgarna
antas att de ska monteras, men annars kontaktas B2C-kunden. Utfal-
let av ett sådant ärende registreras inte i orderdatan, så därför behöver
vissa antaganden göras avseende vad som faktiskt har monteras. I pro-
duktivitetsuppföljningen ges antal hjul som monterats under en dag,
men då helt utan någon information kring egenskaper hos förpackning-
ar och hjul. En annan problematik med orderdatan är att datum då
det bekräftades att ordern har monterats oftast – men inte alltid –
sammanfaller med datumet då ordern faktiskt monterades. Vid vissa
tillfällen har bekräftelse gjorts en dag senare för en del order.

• Tidsdrivare typ 2a) Skicklighet hos operatörer - erfarenhet:
Enligt arbetsledaren kan erfarna operatörer förväntas vara mer flexibla
gällande att växla mellan stationer, oavsett hur snabba de är. Utifrån
den genererade matrisen med timmar per dag och operatör kan det
utläsas hur många dagar och timmar olika operatörer arbetat i monte-
ringen. Sådan data finns endast från december 2016 och framåt, så en
kompletterande bedömning med hjälp av arbetsledaren var nödvändig
för att ta hänsyn till operatörer kan ha arbetat mycket i monteringen
tidigare och/eller ha annan erfarenhet.

• Tidsdrivare typ 2b) Skicklighet hos operatörer - snabbhet: För
operatörer som arbetat mycket i monteringen kan regression användas
för att åtminstone få en indikation på om en operatör arbetar snabbare
eller långsammare relativt andra. Matrisen med timmar per dag och
operatör tillsammans med antal monterade hjul per dag kan användas
för det. Kompletterande bedömningar gällande snabbhet undviks då
det anses alltför subjektivt.

• Tidsdrivare typ 3a) Fördelning mellan stationer - hur många
operatörer som jobbar samtidigt: Det är endast möjligt att utläsa
hur många operatörer som jobbat med en viss dag, men inte vilka tider
de jobbade, mer än om det var under normal arbetstid eller övertid. Det
är således inte möjligt att utläsa hur många operatörer som jobbade
samtidigt vid olika tider under dagen.

• Tidsdrivare typ 3b) Fördelning mellan stationer - hur operatör-
er växlar mellan stationer: Det finns ingen historisk data avseende
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hur operatörer varit fördelade mellan stationer vid olika tidpunkter un-
der en dag. Som nämnt växlar operatörer mellan stationer, speciellt då
få operatörer jobbar samtidigt. Det finns vissa tumregler för hur ope-
ratörer kan vara fördelade och växla mellan stationer, men inget som
är tillförlitligt nog för att analysera historisk data.

• Tidsdrivare typ 4a) Egenskaper hos förpackningar och hjul
- 1 eller 2 fälg per kartong: Det är inte möjligt att med hjälp av
varken artikeldatan eller plockdatan direkt utläsa hur fälgar är förpac-
kade. Baserat på operatörernas erfarenhet och kompletterande observa-
tioner är det dock rimligt att utgå från att de flesta fälgar av dimension
16 och uppåt förpackas med 1 fälg per kartong medan dimension 15
och nedåt förpackas med 2 fälg per kartong.

• Tidsdrivare typ 4b) Egenskaper hos förpackningar och hjul -
profil och dimension av däck:Med hjälp av artikeldatan kan utläsas
vilken profil och dimension däck har. Profil på 45 och nedåt anses vara
lågprofil enligt arbetsledaren och flera andra operatörer.

Efter att ha identifierat tidsdrivare och gjort avstämning om data finns att
tillgå ansåg författaren att det var relativt enkelt att tänka sig hur tidsdrivare
av typ 1 och 4 kan inkorporeras i en tidsekvation. Däremot kvarstod betydan-
de oklarhet gällande hur tidsdrivare av typ 2 och 3 skulle kunna inkluderas.
Författaren beslutade därför att inte fastställa den generella tidsekvationen i
det här skedet, utan istället låta ekvationen utvecklas gradvis samtidigt som
tidsuppskattningar tas fram. Typ 2 kan anses vara individbaserade faktorer
enligt direktiv 3, medan typ 3 snarare avser karaktäristik hos processen som
kan antas varierar mellan och under dagar.

Truck används inte för någon av delaktiviteterna i processkartan i figur 5.4.
Det finns dock en truck som hela tiden är på plats i monteringen och används
för att exempelvis hämta tomma sängar, lämna sängar fyllda med monterade
hjul samt knuffa runt pallar med däck och fälg inför sprättningen. Huruvida
en truck behöver vara tillgänglig hela tiden i monteringen kan ifrågasättas.
En tidsekvation för tiden då trucken faktiskt används skulle tveklöst resultera
i väldigt lågt kapacitetsutnyttjande, i alla fall under lågsäsong. Författaren
valde därför att bara göra en tidsekvation för resursen personal.
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6.4.3 Tillvägagångssätt vid framtagning av tids-
uppskattningar för aktiviteten montering

I det här första stycket ges en övergripande beskrivning och en mer detal-
jerad redogörelse följer sedan i de kommande styckena. Den andra delen av
fasen inleddes med regressionsanalys med historisk data, vilket följdes av
en tidsstudie och avslutningsvis gjordes mer regression med historisk data,
alltså tillämpades metodtriangulering. Flera ad hoc intervjuer med arbets-
ledaren och operatörer gjordes också, men endast för avstämningar av vad
regressioner och tidsstudien resulterat i - inte för att erhålla tidsuppskatt-
ningar. Fokus under den här delen av fasen var alltså inte enbart att ta fram
tidsuppskattningar, utan också att utveckla den generella tidsekvationen, då
den inte färdigställdes under första delen av fasen. Det berodde på att det
ännu var osäkert om, och i så fall hur, samtliga tidsdrivare som identifierats
kunde inkorporeras i en tidsekvation.

Vid bearbetning av datan som skulle användas för regressioner framgick det
att det fanns skillnader mellan orderdata från WMS och produktivitetsupp-
följning, samt mellan sammanställningar av bemanningsrapporter och pro-
duktivitetsuppföljning. Datatriangulering användes därför för att öka tillför-
litligheten i tidsåtgång och vad som monterats varje dag. Dagar med stora
skiljaktigheter avseende antal timmar och/eller antal hjul, som inte kunde
förklaras genom varken intervjuer eller vidare analys (vilket exempelvis in-
kluderade analys av plockdata), uteslöts i fortsättningen.

Den inledande regressionsanalysen började med en enkel regression för att se
till vilken grad antal hjul som monterats en dag kunde förklara den totala
tidsåtgången för den dagen. Därefter gjordes en multipel regression för att
se huruvida några av de andra tidsdrivare som identifierats kunde förklara
variation i produktivitet, definierat som totalt antal hjul dividerat med total
tidsåtgång i timmar.

Den följande tidsstudien genomfördes under totalt sex dagar med två erfarna
operatörer. Under de tre första dagarna arbetade den första operatören själv
i monteringen och under de tre andra dagarna arbetade den andra operatö-
ren själv i monteringen. Anledningen att operatörerna arbetade själva under
dagarna för tidsstudien var att det var lågsäsong – mitt emellan högsäsongen
för sommardäck på våren och högsäsongen för vinterdäck på hösten. Moti-
vet till att studera två operatörer var att kunna använda datatriangulering
på mätvärdena. Hela processen för montering delades först upp i fem delar
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utifrån processkartan i figur 5.4 med tydliga start och slut: ett för sprätta,
ett för montera, ett för balansera och två för plasta. Baserat på de möjli-
ga tidsdrivare som tidigare identifierats gjordes en vidare uppdelningar av
olika varianter för både sprätta och montera, för att kunna mäta skillnader
baserat på karaktäristik hos produkterna. Totalt mättes därför sju element
för respektive operatör. Se bilaga B för det formulär som användes under
själva mätningarna. För varje element och operatör gjordes minst tio obser-
vationer, endast med ett undantag för den andra operatören där endast åtta
observationer gjordes för ett av de sju elementen. För de allra flesta element
gjordes mycket fler än tio observationer och i samtliga fall kontrollerades att
approximativ normalfördelning rådde med hjälp av histogram.

Från och med den andra av de sex dagarna av tidsstudien var författaren
närvarande under all tid som montering pågick och registrerade totalt ar-
betstid samt totalt antal monterade hjul. Det gjordes för att kunna använda
datatriangulering med orderdata från WMS, produktivitetsuppföljning samt
bemanningsrapporter – med förhoppningen att kunna få en hint om omfatt-
ningen av mätfel i den historiska datan som användes för regressioner. Från
och med den tredje av de sex dagarna tidsstudien pågick gjorde författa-
ren dessutom explicita noteringar om avbrott för småprat, toalettbesök, etc.
Tider för sådana avbrott subtraherades från den totala arbetstiden, för att
kunna utskilja total aktiv arbetstid. Genom att jämföra total aktiv arbetstid
med summan av mättider för de sju elementen var det möjligt att urskilja
övrig tid som inte fångades upp av de sju elementen. Övrig tid utgjordes
exempelvis av olika typer av förflyttningar, gå mellan stationer, fylla på för-
brukningsmaterial och andra oregelbundna moment som inte fångats upp
vid processkartläggningen. Anledningen att noteringar om antal hjul, total
arbetstid och avbrott inte gjordes från och med den första dagen av tids-
studien är att författaren inte kom att tänka på de möjligheterna i förväg.
Avstämningar gjordes med både arbetsledare och operatörer för att säker-
ställa rimlighet i mätningarna.

Den avslutande regressionsanalysen bestod av en multipel regression för att
se till vilken grad vilka operatörer som arbetat en dag kunde förklara vari-
ation i produktivitet Regressionen gjordes med historisk data från samma
tidsperiod som tidigare, dvs. data från före tidsstudien. Skillnader mellan
operatörer jämfördes både utifrån tidsstudien och utifrån regressionsanaly-
sen. Insikter diskuterades med arbetsledaren under flertalet ad hoc intervjuer.
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6.4.4 Resultat vid framtagning av tidsuppskattningar
för aktiviteten montering

Först presenteras detaljer kring hur historisk data filtrerats för att öka till-
förlitligheten givet de skiljaktigheter som upptäcktes vid bearbetning inför
regressionsanalyser. Sedan presenteras den inledande regressionen, följt av
tidsstudien och därefter den avslutande regressionen. Slutligen presenteras
valen av standardtider samt de färdiga tidsekvationerna.

Tillförlitlighet av historisk data

Eftersom timmar per dag och operatör endast fanns att tillgå från december
2016 och studien av monteringen inleddes i juni 2017 valdes tidsperioden de-
cember 2016 – maj 2017. Datatrianguleringen där orderdata från WMS och
tidsåtgång från bemanningsrapporter jämfördes med produktivitetsuppfölj-
ning resulterade i att 36 av 124 arbetsdagar uteslöts helt från vidare analys
på grund av skillnader på större än eller lika med ±10% avseende antal hjul
och/eller antal timmar (gränsen valdes av författaren). För fyra av dessa
dagar var antal timmar lika med 0 enligt bemanningsrapporter men större
än 0 enligt produktivitetsuppföljning. De återstående 88 arbetsdagarna hade
skillnader på mindre än ±10% både avseende antal hjul och antal timmar.

Problematiken med mätfel i den historiska datan bestyrktes genom registre-
ringen av total arbetstid samt totalt antal monterade hjul som gjordes under
dag 2-6 av tidsstudien som följde den inledande regressionsanalysen. Se jäm-
förelsen i bilaga C. För en av de fem dagarna skilde sig antal monterade hjul
enligt produktivitetsuppföljning mer än 10% jämfört med vad som registre-
rats av författaren. Endast två av de fem dagarna stämde antalet hjul exakt.
Antal hjul enligt författarens noteringar stämde exakt med WMS samtliga
fem dagar. För alla fem dagar stämde arbetstid enligt produktivitetsupp-
följningen med arbetstid enligt dagrapporter. Dock så skilde sig rapporterad
arbetstid med faktisk arbetstid enligt författarens noteringar med mer än
10% två av de fem dagarna. Störst skillnad var dag 3 då författaren regi-
strerade 6 timmar och 11 minuter faktisk arbetstid, medan hela 8 timmar
rapporterades, dvs. hela 29% skillnad. Notera att den skillnaden på nästan
2 timmar var för en operatör som jobbade själv. Procentuella fel av den
storleken skulle innebära många förlorade timmar då fler operatörer jobbar.
Sammanfattningsvis kan det antas finnas betydande mätfel i den historiska
datan, trots filtrering av vilka dagar som används i analyser.
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För minska påverkan av felaktigheter i rapporterad tidsåtgång något mer
exkluderades ytterligare 6 arbetsdagar där antalet monterade hjul var mind-
re än 20, vilket kan jämföras med medelvärde 117 hjul per dag under de
återstående 82 arbetsdagarna. För den vidare analysen användes antal hjul
enligt orderdata från WMS och tidsåtgång från bemanningsrapporter, dvs.
data från produktivitetsuppföljningen användes inte fortsättningsvis.

Inledande regressionsanalys

Vid den enkla regressionen med antal hjul som monterats en dag (x1) och
den totala tidsåtgången för den dagen i minuter (y) var det alltså tidsdrivare
av typ 1 som studerades. Resultatet av regressionen ges i tabell 6.1.

Tabell 6.1: Hur antal hjul som monteras förklarar total tidsåtgång

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 81%
Observationer 82

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 2,2% -
Antal hjul 0,0% -

Regressionen visade på hög signifikans och förklaringsgrad på hela 81%.
Regressionskoefficienten för antalet hjul på minuter/hjul översätts till

hjul/timme. Konstanten på minuter/dag förklarar varför den genom-
snittliga produktiviteten låg på det något lägre hjul/timme räknat dag
för dag. Dessa värden framstår rimliga, men kanske inte önskvärda, med tan-
ke på “kravet” om hjul/timme. Om syftet med studien enbart varit att
fördela kostnader så hade nog 81% förklaringsgrad varit fullt tillräckligt. Ef-
tersom tillämpningar för att stödja effektivisering och bemanningsplanering
eftersträvas krävs dock djupare förståelse för vad som driver tid. Det är ock-
så viktigt att ta i beaktning att den höga förklaringsgraden kan bero på att
krav- och målsättningar i nuläget är just baserat på antal hjul. Som Hoozée
och Bruggeman (2010) beskriver kan medarbetarna antas ha viss kontroll
över en del av tidsåtgången.

Vid den multipla regressionen testades hur tidsdrivare av typ 2a, 4a och
4b (x1, x2 och x3) kunde förklara produktivitet (y), definierat som totalt
antal hjul dividerat med total tidsåtgång i timmar. x1 beräknades som andel
timmar som utgjorts av oerfarna operatörer av totala antalet timmar för
dagen. x2 beräknades som andel monterade hjul (och således fälgar) med
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dimension större än eller lika med 16, eftersom de antas förpackas med 1
fälg per kartong. x3 beräknades som andel monterade hjul (och således däck)
med profil mindre än eller lika med 45, eftersom det anses vara lågprofil.
Resultatet av regressionen ges i tabell 6.2.

Tabell 6.2: Hur erfarenhet hos operatörer samt egenskaper hos förpackningar
och hjul förklarar produktivitet

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 24%
Observationer 82

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 0,0% -
% oerfarna - 0,0% 1,1
% 1 fälg/kartong - 34% 1,1
% lågprofil - 29% 1,3

Då VIF-faktorerna låg mellan 1,1 och 1,3 vilket är väl under 2,5 som Djur-
feldt och Barmark (2009) använder som riktlinje kan antas att ingen skadlig
samvariation stör resultatet. Det finns dock flera andra möjliga förklaringar
till varför x2 och x3 inte visade på signifikans. Dels finns fortfarande osäker-
het kring korrektheten i tidsåtgång och monterade hjul. Dels avser x2 och
x3 endast delar av aktiviteten, mer specifikt delaktivitet 1 och 2 i figur 5.4.
Eftersom regressionen endast visade på hög signifikans för x1 gjordes en
regression med endast x1. Resultatet av den regressionen ges i tabell 6.3.

Tabell 6.3: Hur erfarenhet hos operatörer förklarar produktivitet

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 21%
Observationer 82

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 0,0% -
% oerfarna - 0,0% -

Förklaringsgraden är nu 21%, dvs. en femtedel av den variation som inte
kunde förklaras av enbart antal hjul kunde förklaras av andel oerfaren. Kon-
stanten på hjul/timme kan tolkas som en produktivitet helt utan oerfarna
operatörer och regressionskoefficienten för andel oerfaren på - hjul/timme
kan tolkas som en försämring av produktiviteten om endast oerfarna skulle
jobba. Om exempelvis hälften av timmarna utgörs av oerfarna operatörer
blir tolkningen − 0, 5 · = hjul/timme. Att produktiviteten försäm-
ras betydligt desto högre andel oerfarna operatörer framstår väldigt rimligt.
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Dock så bör värdet av regressionskoefficienten användas med försiktighet,
eftersom påverkan av oerfarna kan antas bero väldigt mycket på de specifi-
ka individerna, både beträffande de oerfarna operatörerna men också vilka
erfarna operatörer som arbetar med och hjälper de oerfarna operatörerna.
Resultatet kanske främst bör användas som en bekräftelse på att oerfarna
operatörer påverkar produktivitet väldigt negativt. En koppling kan här gö-
ras till definitionen av tidsstudie från Zandin (2001) som säger att det är
tiden det tar för en kvalificerad operatör som ska studeras. Antagligen fram-
hävs kvalificerad just för att det finns för mycket osäkerhet kring hur en icke
kvalificerad (oerfaren) operatör presterar.

Den inledande regressionsanalysen gav viktig förståelse för tidsdrivarna, men
det föreföll helt nödvändigt att fortsätta med tidsstudie för att ta fram
tidsuppskattningar samt färdigställa den generella tidsekvationen.

Tidsstudie

De sju elementen som mättes under tidsstudien ges i tabell 6.4 med hänvis-
ningar till processkartan i figur 5.4. I figur 6.3 ges histogram för element 1
och 2 för respektive operatör. I bilaga D ges histogram för element 3-7 för
respektive operatör. Notera att medelvärden också ges i figurerna. Observera
att värdena är tid i minuter:sekunder per hjul, även om mätningarna ofta
var per 4 hjul för element 1-6 samt 8-10 hjul för element 7, ibland andra
kvantiteter, baserat på hur operatören arbetade.

Tabell 6.4: Element för tidsstudien för montering

Element Delaktivitet Processkarta Variant
1 Sprätta förpackningar 1.1-1.4, 2.2. 2 fälg per kartong
2 Sprätta förpackningar 1.1-1.4, 2.2. 1 fälg per kartong
3 Montera däck på fälg 2.3-2.9, 3.1. profil > 45
4 Montera däck på fälg 2.3-2.9, 3.1. profil ≤ 45
5 Balansera hjul 3.2-3.6, 3.8. -
6 Plasta in hjul 4.1-4.3. -
7 Plasta in hjul 4.4. -
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Figur 6.3: Histogram för element 1 och 2 för respektive operatör. Se tabell 6.4
för vad som avses med elementen.

Som ses i bilaga D fanns stor variation i element 4. Det kan delvis förklaras av
att olika element 4 hade lägst antal observationer, mer specifikt 10 observatio-
ner för operatör 1 och 8 observationer för operatör 2. Observationerna trian-
gulerades med intervjuer av de observerade operatörerna samt arbetsledaren.
Det kunde fastställas att lägre profil på högre dimension blir gradvis jobbiga-
re, självklart är det en regel med undantag. För att illustrera det fenomenet
med mätningarna från tidsstudien ges kvoten profil/dimension på x-axeln och
tid per hjul på y-axeln för operatör 1 respektive 2 i bilaga E. En klassificering
av hjultyper har gjorts enligt följande. För däck med profil ≤ 45: klass 2 om
profil/dimension ≤ 2, 00 och klass 1 om 2, 00 < profil/dimension ≤ 2, 75.

Övrig tid som inte fångades upp av de sju elementen bestod av olika typer
av oregelbundna moment som inte fångats upp vid processkartläggningen.
Sådana moment inkluderar olika typer av förflyttningar, gå mellan stationer,
fylla på förbrukningsmaterial, etc. - en mer detaljerad lista ges i bilaga F.
Författarens uppfattning är att antal order är en bättre drivare för övrig tid
än antal hjul. Notera dock att genomsnittligt antal hjul per order räknat dag
för dag var 3,92 för den historiska datan, dvs. väldigt nära 4 hjul per order,
vilket kan anses väldigt rimligt vid försäljning till konsumenter. Övrig tid för
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dag 3-6 av tidsstudien tillsammans med antal order ges i tabell 6.5.

Tabell 6.5: Övrig tid som spenderas på oregelbundna moment, bland annat
sådant som listas i bilaga F. Skillnader mellan aktiv arbetstid nedan och
arbetstid enligt bilaga C beror på avbrott för småprat, toalettbesök, etc.

Dag Operatör Aktiv
arbetstid
(tim:min)

Övrig tid
(del av aktiv
arbetstid)
(tim:min)

Andel övrig
tid av aktiv
arbetstid

Antal
order
(st)

Övrig tid
per order
(min:sek)

3 1 5:45 0:57 16,7%
4 2 3:52 0:17 7,5%
5 2 2:52 0:16 9,6%
6 2 3:57 0:20 8,8%

I tabell 6.5 finns bara ett värde för operatör 1, men författarens uppfattning
är att operatör 1 hade betydligt större andel övrig tid än operatör 2 även dag
1 och 2. Författarens bedömning är att operatör 2 arbetade mer metodiskt
och gjorde hela tiden bara det allra nödvändigaste – utan att stressa.

Två viktiga anmärkningar kan göras från de sju elementen samt övrig tid. För
det första, operatör 2 verkar jobba snabbare än operatör 1 sett till sprätta,
montera och övrig tid. För det andra, för både operatör 1 och 2 tar det
längre tid att sprätta 1 fälg per kartong jämfört med 2 fälg per kartong
samt montera lågprofil jämfört med icke lågprofil. Det senare talar för att
tidsdrivare av typ 4a och 4b faktiskt är motiverat.

Avslutande regressionsanalys

För att kunna göra ett medvetet val av standardtider baserat på tidsstudien
var det intressant att förstå hur operatör 1 och 2 förhåller sig varandra och till
andra erfarna operatörer. Av den anledningen gjordes en multipel regression
med vilka operatörer som arbetat en dag (x1, x2 och x3) och produktivitet (y),
fortfarande definierat som totalt antal hjul dividerat med total tidsåtgång i
timmar. Alltså studerades tidsdrivare av typ 2a och 2b. x1 beräknades som
andel av totala antalet timmar som utgjorts av operatör 1, x2 som utgjorts
av operatör 2 och x3 som utgjorts av andra erfarna operatörer. Således har
resterande andel av totala antalet timmar utgjorts av oerfarna operatörer.
Det är åter igen de 82 dagarna från december 2016 – maj 2017 som används.
Resultatet av regressionen ges i tabell 6.6.
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Tabell 6.6: Hur erfarenhet och snabbhet hos operatörer förklarar produktivitet

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 57%
Observationer 82

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 8,2% -
% operatör 1 0,0% 4,3
% operatör 2 0,0% 2,6
% andra erfarna 0,0% 4,7

Då VIF-faktorerna låg mellan 2,6 och 4,7 som är över 2,5 vilket Djurfeldt och
Barmark (2009) använder som riktlinje finns risk för att samvariation stör
resultatet. Variablerna är negativt korrelerade, vilket vid eftertanke framstår
som rimligt: desto högre andel en operatör utgör desto lägre andelar finns
över för andra operatörer.

Regressionen visade på hög signifikans för alla tre variabler. Förklaringsgra-
den har nu ökat till 57%, dvs. nästan tre femtedelar av den variation som
inte kunde förklaras av enbart antal hjul kunde förklaras av andel operatör
1, operatör 2 eller andra erfarna operatörer. Notera att andel oerfarna är
med indirekt här: alla timmar som inte utgörs av operatör 1, operatör 2 eller
andra erfarna operatörer utgörs av oerfarna operatörer. Ökningen av förkla-
ringsgraden indikerar att snabbhet hos operatörer har stor betydelse. Regres-
sionskoefficienterna kan tolkas som hur mycket produktiviteten i hjul/timme
ökar baserat på hur stor andel av totala antalet timmar som utgörs av de
olika erfarna operatörerna. Operatör 2 bidrar mest till ökad produktivitet,
följt av andra erfarna operatörer och operatör 1 bidrar minst till ökad pro-
duktivitet. Observera dock att det kan finnas operatörer som ingår i gruppen
av andra erfarna operatörer som bidrar både mer än operatör 2 eller mind-
re än operatör 1. Då endast 82 observationer finns att tillgå skulle det inte
vara möjligt att inkludera samtliga operatörer eftersom det sannolikt skulle
resultera i overfitting (se avsnitt 6.1.6). Att även regressionen visade på att
operatör 2 är betydligt snabbare än operatör 1 talar för att skillnaderna från
tidsstudien inte främst berodde på att operatörerna påverkades av författa-
rens närvaro, vilket annars är ett potentiellt problem vid observationer enligt
Björklund och Paulsson (2012) och Bohgard et al. (2015).

Val av standardtider

Resultatet av den avslutande regressionsanalysen indikerade att det kan vara
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lämpligt att välja standardtider som ligger någonstans mellan mätningarna
för operatör 1 och operatör 2 om standardtiderna ska spegla en genomsnitt-
ligt snabb erfaren operatör. De valda standardtiderna ges i tabell 6.7.

Tabell 6.7: Val av standardtider baserat på medelvärden från tidsstudie och
regressionsanalys. Se tabell 6.4 för vad som ingår i element 1-7 och bilaga F
för vad som exempelvis ingår i övrig tid.

Element Enhet
(min:sek)

Operatör 1 Operatör 2 Vald
standardtid

1 per hjul
2 per hjul
3 per hjul
4 per hjul om klass 1

om klass 2
5 per hjul
6 per hjul
7 per hjul
Övrig tid per order

En viktig observation kan göras i tabell 6.7, nämligen att de delaktiviteterna
verkar ta olika lång tid. Det kan kopplas till tidsdrivare typ 3a och 3b. Mon-
tera verkar ta längst tid, följt av balansera, sedan sprätta och slutligen plasta
som kräver minst tid. En jämförelse hur mycket tid som spenderades på re-
spektive delaktivitet under fem av de sex dagarna som tidsstudien pågick
ges i tabell 6.8. För att underlätta jämförelsen har total tid för respektive
delaktivitet dividerats med total tid för att montera däck på fälg, eftersom
den delaktiviteten upptog mest tid samtliga fem dagar. Exempelvis dag 3
spenderades 1 timme och 44 minuter med att montera däck på fälg medan 1
timme och 18 minuter spenderades med att balansera hjul, så 1:18 dividerat
med 1:44 är lika med 75%.

Tabell 6.8 indikerar att balansera kräver knappt 75% av tiden för att montera,
medan sprätta kräver drygt 50% av tiden för att montera och slutligen plas-
ta kräver knappt 50% av tiden för att montera. 100% + 75% + 50% + 50%
= 275% ≈ 300%. Innebörden av detta kan exemplifieras enligt följande: tre
operatörer där en monterar och två växlar mellan balansera, sprätta och
plasta borde kunna hålla samma takt som fyra operatörer där respektive
operatör är statisk vid en station. Med andra ord: tre operatörer borde med
rätt fördelning mellan stationer kunna hinna lika många hjul per timme som
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Tabell 6.8: Jämförelse hur mycket tid som spenderades på respektive delakti-
vitet under tidsstudien. Total tid för respektive delaktivitet har dividerats med
total tid för att montera däck på fälg.

Dag 1) Sprätta
förpackningar

2) Montera
däck på fälg

3) Balansera
hjul

4) Plasta
in hjul

2 53% 100% 63% 42%
3 55% 100% 75% 44%
4 51% 100% 65% 52%
5 51% 100% 72% 53%
6 53% 100% 74% 49%

fyra operatörer. Vid diskussion med arbetsledaren framgick det att exempel-
vis följande upplägg är tänkbart, givet att det är tre erfarna operatörer som
arbetar: den första operatören monterar hela tiden, den andra operatören
växlar mellan att balansera och plasta, den tredje operatören växlar mellan
att sprätta och plasta. Arbetsledaren betonade att endast erfarna operatörer
kan förväntas växla mellan stationer, medan oerfarna operatörer endast kan
förväntas vara statiska vid en station. Erfarna operatörer som kan växla mel-
lan stationer för att eliminera väntan är relevant för båda tillämpningarna
av kostnadsmodellen: effektivisering och bemanningsplanering.

Färdiga tidsekvationer

Det finns nu tillräckligt underlag för att färdigställa den generella tidsekva-
tionenoch sammanställa tidsuppskattningar. Tidsdrivare av typ 1 och 4 kan
inkluderas. Det förefaller lämpligt att undvika interaktionstermer för typ 4
eftersom det exempelvis kan finnas order med åtta hjul där endast fyra av
fälgarna är förpackade 1 fälg/kartong. Två variabler för typ 4b användes ef-
tersom två klasser baserat på profil och dimension skapats. Vidare införs en
fix tid per order för att täcka övrig tid. Tidsdrivare av typ 2 har tagits i
beaktning vid framtagning av tidsuppskattningar. För att göra det möjligt
att även inkorporera tidsdrivare av typ 2 och 3 i tidsekvationer görs uppdel-
ningen β1 = β1a + β1b + β1c + β1d. Den färdiga tidsekvationen för aktiviteten
montering (låt j = 1) ges nedan, där varje order utgör en händelse k och med
antal hjul avses endast hjul som monteras. Tillhörande tidsuppskattningar
ges i tabell 6.9. Därefter följer ett par exempel samt förslag hur tidsekvatio-
nerna bör användas för att ta hänsyn till tidsdrivare av typ 2 och 3.
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tj,k = β0 + β1 ·X1 + β2 ·X2 + β3 ·X3 + β4 ·X4 (6.9a)
β1 = β1a + β1b + β1c + β1d (6.9b)
X1 : antal hjul (6.9c)
X2 : antal hjul med 1 fälg per kartong (6.9d)
X3 : antal hjul av klass 1 baserat på profil och dimension (6.9e)
X4 : antal hjul av klass 2 baserat på profil och dimension (6.9f)

Tabell 6.9: Tidsuppskattningarna för tidsekvationerna i (6.9a) och (6.9b).

Koef. Min:sek Min Enhet Beskrivning
β0 Per order Övrig tid
β1a Per hjul Sprätta
β1b Per hjul Montera
β1c Per hjul Balansera
β1d Per hjul Plasta
β2 Per hjul Tillägg sprätta om 1 fälg per kartong
β3 Per hjul Tillägg montera om klass 1 baserat

på profil och dimension
β4 Per hjul Tillägg montera om klass 2 baserat

på profil och dimension

För att underlätta tolkningen av (6.9a) ges exempel på liknande sätt som
(6.4a) och (6.5a) i avsnitt 6.1.3. Anta en order (k = 1) med 4 hjul vars profil
är 65 och dimension är 15, vilket implicerar 2 fälg per kartong och varken
klass 1 eller 2 baserat på profil och dimension enligt tidigare resonemang i
det här avsnittet. Notera att (6.9b) = min. Då ger (6.9a):

tj,k = + ·X1 + ·X2 + ·X3 + ·X4 (6.10a)
= + · 4 + · 0 + · 0 + · 0 (6.10b)
= minuter (6.10c)

64



Anta sedan en annan order (k = 2) med 4 hjul vars profil är 35 och dimension
är 19, vilket implicerar 1 fälg per kartong och klass 2 baserat på profil och
dimension enligt tidigare resonemang i det här avsnittet. Då ger (6.9a):

tj,k = + ·X1 + ·X2 + ·X3 + ·X4 (6.11a)
= + · 4 + · 4 + · 0 + · 4 (6.11b)
= minuter (6.11c)

Det underlagt som tagits fram förefaller otillräckligt för att införliva tidsdri-
vare av typ 2 och 3 i tidsekvation för varje händelse (order). Däremot kan
de insikter som erhållits kring hur tidsåtgång varierar mellan stationer kan
utnyttjas i formulering av tidsåtgång per dag.

Först föreslås användning av (6.9a) för ett typfall med minimal tidsåtgång
(givet ekvationens utformning). Det här gäller typfallet antas främst gälla
dagar under lågsäsong. Per dag (alla order k), om endast erfarna operatörer
som växlar mellan stationer för att eliminera väntan:

tj =
l∑

k=1
tj,k (6.12)

Sedan kan ett annat typfall antas vara då skillnad i tidsåtgång mellan sta-
tioner inte utnyttjas alls, exempelvis på grund av att erfarna operatörer inte
går mellan stationer trots att de skulle kunna göra det, eller att oerfarna
operatörer inte går mellan stationer för att de inte klarar det. Det här gäller
typfallet antas främst gälla dagar under högsäsong. Huruvida montering och
balansering görs i två parallella flöden (se figur 6.2) får stor betydelse. Per dag
(alla order k), om erfaren operatör vid processens flaskhals och resterande
operatörer åtminstone klarar att hålla samma takt ges på nästa sida.
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tj =
l∑

k=1
tj,k + (m− sa) + (m− sb) + (m− sc) + (m− sd) (6.13a)

sa = 1
na
·

l∑
k=1

β1a ·X1 + β2 ·X2 (6.13b)

sb = 1
nb
·

l∑
k=1

β1b ·X1 + β3 ·X3 + β4 ·X4 (6.13c)

sc = 1
nc
·

l∑
k=1

β1c ·X1 (6.13d)

sd = 1
nd
·

l∑
k=1

β1d ·X1 (6.13e)

na, ..., nd : antal operatörer som a) sprättar, b) monterar,
c) balanserar och d) plastar (6.13f)

m = max{sa, sb, sc, sd} (6.13g)

Observera att praktiska begränsningar gällande na, ..., nd råder, vilket be-
skrivs i avsnitt 6.4.2. Vidare går det att tänka att tidsdrivare av typ 2 (skick-
lighet hos operatörer) hanteras som tidsdrivare av typ 3 (fördelning mellan
stationer). Med andra ord att individbaserade faktorer hanteras genom att
modellera förändring av karaktäristik hos processen. Det kan antas fungera
så länge den verkliga flaskhalsen i praktiken inte avviker från den förväntade
flaskhalsen (baserat på aktuella tidsekvationer och tidsuppskattningar).

6.4.5 Tillvägagångssätt vid verifiering av kostnads-
modell för aktiviteten montering

Kostnadsmodellen färdigställdes i Excel med både den historiska datan som
samlats in och de tidsekvationer och tidsuppskattningar som utvecklats tidi-
gare under fasen. Eftersom det endast var resursen personal som avsågs var
det tillräckligt att verifiera kapacitetsutnyttjande, definierat som tidsåtgång
enligt tidsekvationerna dividerat med faktisk tidsåtgång enligt bemannings-
rapporter. Eftersom samma pris per arbetstimme kan användas för alla per-
sonalkostnader enligt avgränsning 3 skulle omräkning från timmar till kronor
inte påverka verifieringen och omräkning gjordes därför inte. Data från två
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olika tidsperioder användes, dels från december 2016 – maj 2017 som använts
för regressionsanalyser, men också från juni 2017 som inte använts tidigare.

Verifiering med längre tidsperioder gjordes först, för att säkerställa rimlighet i
kostnadsmodellen. Kapacitetsutnyttjande för hela perioden december 2016 –
maj 2017 samt hela perioden juni 2017 beräknades. För respektive tidsperiod
gjordes två beräkningar; en där samtliga arbetsdagar inkluderats och en där
arbetsdagar uteslöts på samma sätt som inför regressionsanalyserna, alltså
på grund skiljaktigheterna mellan WMS och produktivitetsuppföljning samt
mellan bemanningsrapporter och produktivitetsuppföljning.

Verifiering med kortare tidsperioder gjordes sedan, med de kommande tillämp-
ningarna effektivisering och bemanningsplanering i åtanke. Kapacitetsutnytt-
jande för enskilda dagar december 2016 – maj 2017 samt enskilda dagar juni
2017 beräknades. För respektive tidsperiod gjordes en beräkning där arbets-
dagar uteslöts; på samma sätt som inför regressionsanalyserna men också
arbetsdagar för vilka det inte vara möjligt att anta att förutsättningar för
tidsekvationerna var uppfyllda.

Efter beräkningarna avgjorde författaren om resultatet kunde anses vara
”godkänt”. En avstämning gjorde också med uppdragsgivaren.

6.4.6 Resultat vid verifiering av kostnadsmodell
för aktiviteten montering

Resultatet av verifieringen av kostnadsmodellen för monteringen sammanfat-
tas i tabell 6.10. Tidsekvation (6.13a) används för verifiering nummer 1-4 för
att undvika antaganden om att operatörer växlar mellan stationer och istället
helt utgå från processens flaskhals. För verifiering nummer 2, 4 och 5 exklu-
deras dagar med skillnader större än eller lika med ±10% avseende antal hjul
och/eller antal timmar, på samma sätt som inför regressioner. För verifiering
nummer 5 används (6.12) eller (6.13a) baserat på förutsättningar för respek-
tive dag, enligt formuleringarna ovanför respektive tidsekvation. På grund av
osäkerhet kring vilken grad operatörer växlade mellan stationer antogs (6.12)
gälla enbart för dagar med en operatör, medan (6.13a) antogs gälla för dagar
med fler än en operatör. För (6.13a) användes na = nb = nc = nd = 1 för
samtliga verifieringar, vilket givetvis inte stämmer för många av dagarna,
men det ansågs lämpligt då författarens uppfattning var att ett flöde med en
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operatör per station har varit vanligt. Att dagar “med oerfarna” exkluderas
motiveras av osäkerheten i prestation hos oerfarna operatörer. För verifie-
ring nummer 5 inkluderades alltså enbart dagar då endast erfarna operatörer
arbetade. Då det för juni 2017 bara fanns 2 dagar som uppfyllde mindre
än ±10% skillnader avseende antal hjul och timmar, samt endast erfarna
operatörer, sammanslogs resultatet med december 2017 – maj 2017.

Tabell 6.10: Verifiering av kostnadsmodell för montering

Nr. Tids-
ekv.

Data
från

Hur dagar
exklud-
erades

Antal
dagar
inklud-
erade

Kapacitets-
utnyttjande
för hela
perioden

Kapacitets-
utnyttjande
för enskilda
dagar

1 (6.13a) Dec 16 –
maj 17

Inte alls 124 83% -

2 (6.13a) Dec 16 –
maj 17

Som vid
regressioner

82 94% -

3 (6.13a) Jun 17 Inte alls 19 129% -

4 (6.13a) Jun 17 Som vid
regressioner

10 103% -

5 (6.12)
och
(6.13a)

Dec 16 –
jun 17

Som vid
regressioner
samt med
oerfarna

70 101% R2 = 93%,
se figur 6.4

Tabell 6.10 visar att kapacitetsutnyttjande för hela perioden ligger mellan
83% och 129% beroende på vilken tidsekvation och vilka dagar som är in-
kluderade. För verifiering nummer 2, 4 och 5 där endast dagar med högre
tillförlitlighet avseende faktiskt antal timmar och hjul är det intervallet be-
tydligt snävare, 94% till 103%. Eftersom kapacitetsutnyttjandet ligger så
nära 100% kan kostnadsmodellens rimlighet anses vara säkerställd.

Verifiering nummer 5 där kapacitetsutnyttjande för enskilda dagar är utvär-
derat visar på förklaringsgrad på hela 93%. Figur 6.4 visar förväntad tidsåt-
gång med de olika delarna av tidsekvationerna (6.12) och (6.13a) jämfört
med faktisk tidsåtgång från dagrapporter. Som nämnt ovan användes (6.12)
för dagar med en operatör, medan (6.13a) användes för dagar med fler än en
operatör. Det är självklart möjligt att (6.12) skulle kunna varit lämplig för
vissa av dagarna med fler än en operatör, men som nämnt saknas historisk
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data för hur operatörer varit fördelade mellan stationer. Vid bemannings-
planering av kommande dagar kan den fördelningen ses som känd vilket gör
att (6.12) och (6.13a) kan kombineras med bättre precision. I figur 6.4 ses
att förväntad tidsåtgång hamnar både en bit under och över faktisk (rap-
porterad) tidsåtgång. Kapacitetsutnyttjande för enskilda dagar är alltså inte
alls lika precis som kapacitetsutnyttjande för hela perioden, då skillnaderna
till stor del tar ut varandra. Vissa dagar är förväntad nästan exakt lika med
rapporterad tidsåtgång. För några av dagarna med allra högst uppskattad
tidsåtgång (i april och maj) överskattas tidsåtgången. Det kan bero på att
na = ... = nd = 1 inte gäller de dagarna och därmed att tillägget för skillnad
mellan stationer borde vara lägre. Enligt arbetsledaren för monteringen var
det några dagar under våren som parallella flöden utnyttjades (se figur 6.2)
och baserat på avstämning med bemanningsrapporter skulle det kunna ha
varit fallet för de här dagarna. Det är åter igen viktigt att minnas osäkerhe-
ten i rapporterad tidsåtgång, speciellt med tanke på de mätfel som påvisats.
Sammanvägt kan precisionen för kostnadsmodellen anses lovande.

Vid 18 av dagarna jobbade endast en operatör och därmed fås att termen
(m− sa) + (m− sb) + (m− sc) + (m− sd) = 0 med ovan resonemang. Ur-
valet av de 18 dagarna ges också i figur 6.4 där vilken operatör som jobbade
den dagen skrivits ut. I figur 6.4 ses att dagar där operatör 1 jobbat har
tidsåtgång underskattats, medan dagar där operatör 2 jobbat har tidsåtgång
överskattats. De fyra dagar där någon annan erfaren operatör jobbat har
tidsåtgång underskattats, men endast marginellt (så lite som , , och

minuter fel på , , respektive rapporterade timmar!). Det här
är helt i linje med vad som kunde förväntats med tanke på tidsstudien och
den avslutande regressionen som ledde fram till val av tidsuppskattningar.

Sammanvägt, sett till både kapacitetsutnyttjande för hela perioder och ka-
pacitetsutnyttjande för enskilda dagar, kan resultatet anses vara “godkänt”.
Tidsdrivare av typ 2a och 2b kvarstår som utmaningar. Kommentarerna från
Hoozée och Bruggeman (2010) att tidsuppskattningar kan betraktas som
målsättningar som är rimliga att sikta på, eftersom den operativa personalen
kan antas ha viss kontroll över en del av tidsåtgången, framstår rimliga.
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Figur 6.4: Verifiering nummer 5 enligt tabell 6.10. Den övre grafen visar alla
70 dagar och den nedre visar de 18 dagar då endast en operatör jobbade.
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6.5 Tillvägagångssätt och resultat
för aktiviteten lossning

Beskrivningen av tillvägagångssätt och resultat för aktiviteten lossning är
ordnad enligt de tre delarna av fas 2 som ges i avsnitt 2.4. Från och med det
här avsnittet används ibland begreppet klocktid för att tydligare särskilja tid
som arbetet pågår från tidsåtgång, vilket alltså fås av klocktid multiplicerat
med antal operatörer. Till exempel om två operatörer arbetar kl 07:00-08:30
är klocktiden 1,5 timmar och tidsåtgången 3,0 timmar.

Figur 6.5: De tre delarna av fas 2 för aktiviteten lossning.

6.5.1 Tillvägagångssätt vid identifiering av tidsdrivare
för aktiviteten lossning

Den första delen av fasen började med två planerade semi-strukturerade in-
tervjuer med en operatör vardera. Vid den ena intervjun låg fokus på B2B-
kunden, medan vid den andra låg fokus på B2C-kunden. Fem respektive sex
frågeområden användes och överlag var tillvägagånsättet likt det för monte-
ring som beskrivs i avsnitt 6.4.1. Det övergripande frågeområdet om lossning
samt frågeområdet för fallet med löslastat gods som placeras (flätas) i säng
för hand, dvs. delaktivitet 2, 3 och 4 enligt processkartan i figur 5.5, tog upp
stor del av tiden under båda intervjuerna. De intervjuade operatörerna läste
igenom de renskrivna anteckningarna och inga korrigeringar behövde göras.
Kompletterande ad hoc intervjuer och observationer gjordes med både de två
intervjuade operatörerna och andra operatörer.

För stämma av om data fanns att tillgå för de potentiella tidsdrivare som
identifierades samlades olika typer av historisk data in. En produktionspla-
nerare hjälpte till att exportera inlagringsdata från WMS. Inlagring sker
efter lossning (se studerat system i figur 5.3) och inlagringsdata förvänta-
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des därför ge kompletterande information om vad som lossats. Vid lossning
används ingen automatisk datainsamling (se avsnitt 6.1.4). Istället bistod
samma produktionsplanerare också med loggar över lossningar, internt kallat
lossningsloggar , som inkluderade kvantiteter och hur lång tid varje lossning
tagit. Lossningsloggarna inkluderade dock inte hur många operatörer som
närvarat vid lossningarna (vilket vid större lossningar typiskt är fler än en)
och därmed inte tidsåtgång. För B2C-kunden kunde det makro som tidigare
utvecklats (se avsnitt 6.4.1) användas för att generera en matris med timmar
per dag och operatör för aktiviteten lossning. Det var inte möjligt för B2B-
kunden då timmar inte rapporteras på samma sätt för det kunduppdraget
(se avsnitt 3.3). Istället bistod logistikutvecklaren med en produktivitetsupp-
följning avseende B2B-kunden som inkluderade kvantiteter och tidsåtgång
för inleveranser enligt bemanningsföretaget egna rapportering, där inleve-
ranser dock innefattar både lossning och inlagring. Sammanfattningsvis var
data alltså aggregerat på olika sätt för de två kunduppdragen och för varken
B2B-kunden eller B2C-kunden kunde tidsåtgång per lossning direkt utläsas
från historisk data. Den insamlade datan bearbetades på olika sätt utifrån
de idéer till tidsdrivare som uppkommit.

6.5.2 Resultat vid identifiering av tidsdrivare
för aktiviteten lossning

Gällande målsättningar för produktivitet för lossning gav ingen av opera-
törerna något mått i form av t.ex. däck per timme och person, vilket var
fallet för montering (se avsnitt 6.4.2). Istället pratade båda operatörerna om
en övre tidsgräns på timmar per container eller trailer för inbokade loss-
ningar för både B2B-kunden och B2C-kunden, med undantag för lossningar
med väldigt många artikelnummer. För B2B-kunden angavs en riktlinje på
- minuter per säng vid lossning av personbilsdäck, men operatören kände
inte till någon riktlinje för lastbilsdäck (trots att han hade lossat lastbilsdäck
vid många tillfällen). Vid lossning av lastbilsdäck, som endast är aktuellt för
B2B-kunden, brukar det vara 1 person som lossar. Vid större inleveranser av
personbilsdäck och fälgar brukar det vara 2-4 personer som lossar, både för
B2B-kunden och B2C-kunden. Operatörerna ansåg att lossningar generellt
går snabbare då fler operatörer närvarar, utan att precisera hur mycket tiden
en lossning tar minskas då antalet operatörer ökas.

Redan vid processkartläggningen under den första fasen framstod det up-
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penbart att antal däck och fälgar som lossas är en tidsdrivare. En indelning
i sex kategorier av tidsdrivare gjordes och sedan vidare uppdelningar i un-
derkategorier. Avstämningen avseende om det fanns data att tillgå för de
potentiella tidsdrivarna sammanfattas i listan nedan. Det finns ingen auto-
matisk datainsamling (se avsnitt 6.1.4) för lossning.

En viktig aspekt är huruvida det är personal från däcklagret som tömmer
containern/trailern eller om det görs av chauffören. Som nämnt i avsnitt 3.2.3
är det ibland chaufförerna som lossar varefter någon från däcklagret räknar
av. För B2B-kunden är det alltid personal från däcklagret som lossar, medan
för B2C-kunden är det vanligt att chaufförerna lossar. Om det i lossningslog-
gen är noterat att lossningen var planerad så kan det antas att personal från
däcklagret tömde containern/trailern. Om notering saknas var det i många
(men inte alla) fall chauffören som tömde.

• Tidsdrivare typ 1) Antal kollin (däck/fälgar eller sängar/pallar):
Däck och fälgar utgör kollin då det är löslastat, medan sängar och pallar
utgör kollin annars. Från lossningsloggar är det möjligt att utläsa an-
tal däck för B2B-kunden samt antal däck och fälgar B2C-kunden. För
B2C-kunden finns även kvantiteter för “övrigt” som exempelvis inklu-
derar navkapslar (även kallat hjulsidor). En inleverans till B2C-kunden
kan vara en blandning av däck, fälgar och övrigt. Från lossningsloggar-
na är det dock inte möjligt att utläsa antal pallar och/eller antal sängar
(för lossningar då det inte var löslastat). Ett undantag för det är vissa
lossningar för B2C-kunden där det noterats att sängar som hade lånats
ut till leverantör returnerades.

• Tidsdrivare typ 2) Antal artikelnummer: Från lossningsloggar är
det möjligt att utläsa antal artikelnummer för B2B-kunden, men inte
för B2C-kunden. För B2C-kunden avser en inleverans en eller flera in-
köpsorder. Om det för B2C-kunden hade varit så att en inköpsorder
alltid levererades komplett så hade det varit möjligt med hög precision
bestämma antal artikelnummer för en lossning genom att relatera in-
lagringar till lossningar genom inköpsnummer. Det är dock inte fallet,
utan istället är det vanligt förekommande att samma inköp dellevere-
ras vid flera tillfällen. Således råder det osäkerhet i vilken utsträckning
antal artikelnummer per lossning kan utläsas för B2C-kunden.

• Tidsdrivare typ 3a) Lastning - hur artikelnummer är blandade
inom container/trailer och på sängar/pallar: Från lossningslog-
gar är det möjligt att utläsa om artikelnummer var blandade för B2C-
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kunden, men inte för B2B-kunden (med undantag för en lossning). För
B2C-kunden används klassificeringen leveransavvikelse om något för-
svårat en lossning och kompletterande kommentarer som exempelvis
“blandad” eller “osorterad”. Det råder viss osäkerhet i vilken utsträck-
ning klassificering och kommentarer gjorts fullständigt och konsekvent
för varje lossning. I lossningsloggar för B2B-kunden finns också kom-
mentarsfält, men det har inte använts lika flitigt som för B2C-kunden.
Enligt både produktionsplanerare och operatörer är det i viss utsträck-
ning möjligt att peka ut leverantörer och transportörer för vilka leve-
ransavvikelser är vanligt.

• Tidsdrivare typ 3b) Lastning - hur det är staplat/flätat: Lik-
nande som för tidsdrivare av typ 3a - se ovan. Det verkar dock vara
ännu svårare att urskilja information om hur det var staplat/flätat.

• Tidsdrivare typ 4a) Hantering - ankommer löstlastat, på säng
eller på pall: För B2B-kunden, som bara har däck, ankommer allt
löslastat. För B2C-kunden förekommer både löslastat, på säng eller
på pall. Bara i vissa fall det går det att utläsa från lossningsloggar - se
redogörelse för tidsdrivare typ 1 samt typ 3a. Till exempel kan det vara
notering om returnerade sängar, eller kommentarer som “löslastad” och
“inte lastad på säng”. För inleveranser som ankommer på pall är det
ofta chauffören som tömmer containern/trailern.

• Tidsdrivare typ 4b) Hantering - placeras i säng eller på pall:
För B2B-kunden placeras alla däck i säng, för att underlätta hante-
ring vid inlagring. För B2C-kunden flätas personbilsdäck i säng om det
kommer löslastat, medan löstlastade fälgar staplas på pall. För artik-
lar som ankommer på säng eller pall görs ingen omflyttning i samband
med lossning, som definierad i flödeskartan i figur 5.5. Däremot kan
omflyttning göras i samband med inlagring, t.ex. att däck och fälgar
som ankom på pallar placeras i säng för att få med mer på en runda.

• Tidsdrivare typ 4c) Hantering - lyfts för hand eller med truck:
För B2B-kunden flätas personbilsdäck i säng för hand, medan lastbils-
däck staplas i säng med hjälp av truck. En inleverans för B2B-kunden
utgör typsikt ett av de två fallen och i lossningsloggar särskiljs an-
tal personbilsdäck från antal lastbilsdäck. För B2C-kunden gäller att
löslastat lyfts för hand, medan det som ankommer på säng eller på pall
lyfts med truck - se även resonemang kring typ 4a och 4b.

• Tidsdrivare typ 4d) Hantering - storlek och vikt för däck: För
B2B-kunden kan total vikt för alla däck i en inleverans utläsas från
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lossningsloggar, men inte för B2C-kunden. Artikeldata för B2C-kunden
inkluderar vikter, så det är möjligt att relatera artiklar till inlagringar
genom artikelnummer och inlagringar till lossningar genom inköpsnum-
mer. Dock orsakar delleveranser osäkerhet här också (se även resone-
manget kring typ 2). Storlek och vikt för däck är starkt korrelerade,
t.ex. är korrelationskoefficienten för bredd och vikt av däck är 0,88 i
artikeldatan för B2C-kunden, samt 0,75 för dimension och vikt. Att
modellera med vikt skulle därför kunna vara tillräckligt.

• Tidsdrivare typ 5) Antal operatörer som deltar: Se utläggningen
kring om det är chauffören eller personal från däcklagret som tömmer
containern/trailern tidigare i det här avsnittet (ovanför den här lis-
tan). För varken B2B-kunden eller B2C-kunden går det att utläsa hur
många operatörer som deltog vid en lossning med hjälp av lossningslog-
gar. Genom att relatera antal timmar från bemanningsrapporter och
produktivitetsuppföljning till hur lång tid de olika lossningarna under
en dag tagit kan viss information kring antal operatörer utvinnas, dock
med betydande osäkerhet. För vissa typer av lossningar finns det dock
tumregler som kan användas. Exempelvis för lossningar då någon från
däcklagret bara räknar av och lossningar där gods hanteras med truck
brukar bara en operatör delta. Det senare gäller då gods ankommer på
säng eller pall och för löslastade lastbilsdäck.

• Tidsdrivare typ 6) Snabbhet hos operatörer: Som indikeras av
resonemanget kring typ 5 ovan går det inte att se vilka operatörer som
deltagit vid en lossning. För B2B-kunden där endast produktivitetsupp-
följning med totala timmar för alla operatörer finns att tillgå saknas
helt möjlighet att se till skillnad mellan individer. För B2C-kunden går
det att tänka sig regressionsanalys med vilka operatörer som arbetat
en dag, vilket gjordes för montering i avsnitt 6.4.4 (se tabell 6.6). Ro-
tation av personal för lossning är högre än för montering, vilket gör det
svårare att ta variation på grund av individer i beaktning.

Efter att ha identifierat tidsdrivare och gjort avstämning om data finns att
tillgå upplevde författaren att det var för tidigt att fastställa den generella
tidsekvationen. Författaren beslutade därför att inte fastställa tidsekvatio-
nen i det här skedet, utan istället låta den utvecklas gradvis samtidigt som
tidsuppskattningar tas fram, på samma sätt som för aktiviteten montering
i avsnitt 6.4.3-6.4.4. Baserat på avstämningen beslutade författaren att helt
exkludera tidsdrivare av typ 6 i det vidare arbetet.
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Eftersom truck används i stor utsträckning för lossning (till skillnad från
montering) förefaller det lämpligt att även utveckla en tidsekvation för re-
sursen truck, utöver tidsekvation för resursen personal.

6.5.3 Tillvägagångssätt vid framtagning av tids-
uppskattningar för aktiviteten lossning

I det här första stycket ges en övergripande beskrivning och mer detaljer
följer sedan i de kommande styckena. Den andra delen av fasen inleddes med
regressionsanalys med historisk data. Därefter gjorde en uppdelning i fem fall
baserat på processkartan i figur 5.5 inför den vidare analysen, på liknande
sätt som vid de semi-strukturerade intervjuerna som beskrivs i avsnitt 6.5.1.
För fyra av fem fall var analys av historisk data tillräckligt för att utveckla
tidsekvationer och ta fram tidsuppskattningar. För fallet med löslastat gods
som placeras i säng för hand kompletterades regressionanalys med tidsstudie.

Vid bearbetning av datan som skulle användas för regressioner togs hänsyn
till olika aggregering samt att det inte fanns data för alla tidsdrivare, vilket
bidrog till att en del data behövde uteslutas från analyserna. Skiljaktighe-
ter som inte var motiverade upptäcktes också, likt för aktiviteten montering.
Mest anmärkningsvärt var skiljaktigheter mellan lossningsloggar och inlag-
ringsdata. Det visade sig att den rapport med inlagringsdata som författa-
ren först fått var felaktig. En ny rapport för inlagringsdata utvecklades av
PostNords IT-avdelning, som då överensstämde med lossningsloggar. Ytter-
ligare historisk data samlades också in, däribland produktivitetsuppföljning
avseende B2C-kunden och handskrivna protokoll från några lossningar.

Den inledande regressionsanalysen började med två enkla regressioner, en
för B2B-kunden och en för B2C-kunden, för att se till vilken grad antal däck
och fälgar som lossats en dag kunde förklara den totala tidsåtgången för den
dagen. Därefter gjordes 11 ytterligare regressioner, både enkla och multipla,
för att täcka de fem fallen som definierats. Vad respektive regression avsåg
ges i presentationen av resultatet.

Tidsstudien var för fallet med löslastade personbilsdäck som flätas i säng för
hand och pågick under två dagar vid fem lossningar med två eller fyra ope-
ratörer per lossning. Vid en av de fem lossningarna pågick en annan lossning
parallellt och då noterades total tid för den lossningen också, så totala ti-
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der för sex lossningar erhölls. Motivet till att studera lossningar med både
två och fyra operatörer var att se hur antal operatörer som deltar påverkar
produktivitet (tidsdrivare typ 5). Processen för lossning och det specifika
fallet delades upp i fyra delar utifrån processkartan i figur 5.5. Två av de-
larna (början och slutet) hanterades som övrig tid. För de två andra delarna
gjordes vidare uppdelning som resulterade i att totalt fem element mättes.
Likt för montering användes formuläret i bilaga B, minst 10 observationer
per element gjordes och approximativ normalfördelning kontrollerades med
hjälp av histogram. Författaren registrerade åter igen total arbetstid för att
kunna få en hint om omfattningen av mätfel i den historiska datan.

6.5.4 Resultat vid framtagning av tidsuppskattningar
för aktiviteten lossning

De fem fallen i tabell 6.11 fungerade som riktlinjer för arbetet. Först kommen-
teras tillförlitlighet av historisk data. Sedan ges en översikt av alla regres-
sioner i tabell 6.12. Därefter beskrivs delresultat för fall 3 mer detaljerat,
eftersom det inkluderar både regressioner och tidsstudie, medan delresultat
för fall 1, 2, 4 och 5 ges mer kortfattat i bilaga G. Slutligen presenteras de
färdiga tidsekvationerna och tidsuppskattningarna.

Tabell 6.11: Fem fall av lossning för utveckling av tidsekvationer och tidsupp-
skattningar, med hänvisningar till processkartan i figur 5.5.

Fall Processkarta Beskrivning
1 1-9 Bara räkna av
2 1-4-9 & 1-8-9 Lossa däck & fälgar, som ankommer på säng eller pall
3 1-2-3-4-9 Lossa däck, som ankommer löslastat, för hand
4 1-2-5-9 Lossa däck, som ankommer löslastat, med truck
5 1-6-7-8-9 Lossa fälgar, som ankommer löslastat, för hand

Tillförlitlighet av historisk data

Tidsperioden januari 2017 – juni 2017 valdes. Problematik med mätfel i den
historiska datan bestyrktes genom registreringen av total arbetstid under
tidsstudien som gjordes för fall 3. Det var lossningar för B2B-kunden som
mättes, för vilken sammanställning av bemanningsrapporter inte fanns till-
gänglig. Författaren fick dock via bemanningsföretaget ta del av individuella
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Tabell 6.12: Regressioner för lossning för utveckling av tidsekvationer och
tidsuppskattningar (se fall i tabell 6.11 och typ av tidsdrivare i avsnitt 6.5.2)

Reg. Fall Kund Typ Variabler
1 - B2B 1,

(4a, 4b)
y = uppskattad tidsåtgång en dag i min
x1 = antal däck

2 - B2C 1 y = tidsåtgång en dag i min
x1 = antal däck, fälgar & övrigt

3 1 B2C 1, 3a y = klocktid en lossning i min
x1 = antal däck, fälgar & övrigt
x2 = 1 om leveransavvikelse, 0 annars
x1 · x2

4 1 B2C 1, 3a y = klocktid en lossning i min
x1 = antal däck, fälgar & övrigt
x1 · x2, med x2 enligt regression 3

5 2 B2C 1, 4a y = klocktid en lossning i min
x1 = antal sängar

6 3 B2B 1, 2,
4a, 4b,
4c

y = uppskattad tidsåtgång en dag i min
x1 = antal personbilsdäck
x2 = antal artikelnummer

7 3 B2B 1, 4a,
4b, 4c

y = uppskattad tidsåtgång en dag i min
x1 = antal personbilsdäck

8 3 B2B 1, 2,
4a, 4b,
4c

y = klocktid en lossning i min
x1 = antal personbilsdäck
x2 = antal artikelnummer

9 3 B2B 2, 4a,
4b, 4c,
4d, 5

y = klocktid/personbilsdäck en lossning i sek
x1 = kg/däck medelvärde
x2 = antal artikelnummer
x3 = uppskattat antal operatörer som deltog

10 3 B2B 2, 4a,
4b, 4c,
4d

y = klocktid/personbilsdäck en lossning i sek
x1 = kg/däck medelvärde
x2 = antal artikelnummer

11 4 B2B 1, 2,
4a, 4b,
4c

y = klocktid en lossning i min
x1 = antal lastbilsdäck
x2 = antal artikelnummer

12 4 B2B 2, 4a,
4b, 4c,
4d

y = klocktid/lastbilsdäck en lossning i sek
x1 = kg/däck medelvärde
x2 = antal artikelnummer

13 5 B2C 4a, 4b,
4c

y = klocktid/fälg en lossning i sek
x1 = 1 om externlagret, 0 annars
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rapporter för operatörer som arbetat med lossning och inlagring den första
dagen av tidsstudien. De individuella rapporterna jämfördes med produk-
tivitetsuppföljning och författarens noteringar. Författaren hade registrerat
totalt timmar för de fyra operatörerna som lossat inleveranser för B2B-
kunden under dagen. I dagrapporterna hade det rapporterats timmar,
dvs. 30% mer. Genom intervjuer med operatörerna framgick det att väntetid
mellan lossningar, som exempelvis fördrivs med städning, ibland inkluderas
i tiden som rapporteras som lossning. Sammanfattningsvis kan det antas
finnas betydande mätfel i den historiska datan.

Fall 3 – Lossa däck, som ankommer löslastat, för hand

Se figur 3.2 i avsnitt 3.2.3 för exempel på lossning av däck som ankommer
löslastat. Se bilaga H för detaljer hur data bearbetades och filtrerades.

Tabell 6.13: Regression 6 enligt tabell 6.12

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 81%
Observationer 42

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant - 72% -
Antal däck 0,0% 1,4
Antal artikelnummer 18% 1,4

Regressionen visade på hög signifikans för antal däck. Regression med bara x1
gjordes också (regression 7 enligt tabell 6.12), vilket resulterade i att regres-
sionskoefficienten för antal däck ökade från till , med förklaringsgrad
på 80%. Att koefficienten är nära den från regression 1 förklaras troligtvis av
att personbilsdäck utgör en stor andel av samtliga inleveranser. Vidare, för
regression 8 inkluderades alla lossningar med endast personbilsdäck.

Tabell 6.14: Regression 8 enligt tabell 6.12

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 22%
Observationer 238

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 0,0% -
Antal däck 1,2% 1,0
Antal artikelnummer 0,0% 1,0

Regressionen visade nu på hög signifikans för antal artikelnummer, till skill-
nad från ovan då data var aggregerad per dag. Att lägre signifikans för antal
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däck fås här jämfört med ovan i tabell 6.13 kan bero på att antalet operatörer
som deltog finns med indirekt då tidsåtgång används, medan ingen hänsyn
till antal operatörer tas här i tabell 6.14. Regression 1, 6 och 7 indikerar be-
tydligt högre koefficient för antal däck och konstanten här kan därför antas
vara något missvisande. Vidare, se bilaga H för detaljer hur data bearbetades
och filtrerades för regression 9, inklusive hur antal operatörer uppskattades.

Tabell 6.15: Regression 9 enligt tabell 6.12

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 27%
Observationer 105

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 11% -
Kg/däck medelvärde 0,0% 1,0
Antal artikelnummer 1,5% 1,0
Antal operatörer - 14% 1,0

Regressionen visade på hög signifikans för medelvärde kg/däck. Sist gjordes
regression med endast x1 och x2 (regression 10 enligt tabell 6.12). Konstanten
minskade till , koefficienten för kg/däck ökade till och koefficienten
för antal artikelnummer ökade till , med förklaringsgrad på 25%.

De fem elementen som mättes under tidsstudien ges i tabell 6.16 med hän-
visningar till processkartan i figur 5.5. Det var alltså tidsdrivare typ 1, 3b,
4a, 4b, 4c och 5 som studerades. I figur 6.6 ges histogram för element 1-3. I
bilaga I ges histogram för element 4 och 5. Notera att medelvärden också ges
i figurerna. Observera att mätvärdena ges i olika tidsenheter. För element
1-3 erhölls tid per däck genom att mäta tiden för alla däck som placerades
i en säng och dividera med antalet däck. För element 4-5 avser tid per säng
att lämna en fylld säng och hämta en annan tom säng. Värden från de sex
lossningarna under tidsstudien triangulerades med regression 10.

Tabell 6.16: Element för tidsstudien för lossning

Element Delaktivitet Processkarta Variant
1 Placera i säng för hand 3. 2 pers., lastat flätat
2 Placera i säng för hand 3. 2 pers., lastat staplat
3 Placera i säng för hand 3. 4 pers., lastat flätat
4 Lämna och hämta säng 4, 2. 2 pers.
5 Lämna och hämta säng 4, 2. 4 pers.
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Figur 6.6: Histogram för element 1, 2 och 3. Se tabell 6.16 för vad som avses.

Tre viktiga anmärkningar kunde göras. 1) Klocktid per däck för delaktivitet
3 minskar med fyra operatörer jämfört med två operatörer. 2) Klocktid per
däck ökar då medelvärde av däckens vikt ökar, vilket överensstämmer med
vad regression 10 visade. 3) Skillnad mellan lastat staplat och lastat flätat kan
inte fastställas eftersom mätvärdena för element 1 och 2 är så pass lika. För
en lossning med två operatörer var det lastat staplat och för två lossningar
med två operatörer var det lastat flätat. Medelvärdet av däckens vikt för
lossningen med lastat staplat låg mellan medelvärdena för de två lossningarna
med lastat flätat, därav mindre risk för att däckens vikt stört utfallet.

I tabell 6.17 ges fördelning hur tid spenderades mellan delaktvitet 3 (element
1-3), delaktivitet 4 och 2 (element 4 och 5) samt övrigt för fyra av lossning-
arna. Delaktivitet 1 och 9 var inkluderade i övrigt. Placera däck i säng utgör
alltså endast ca 65% av klocktid under en lossning. Övrig tid varierade mel-
lan och minuter per lossning, i genomsnitt minuter/lossning vilket
råkar stämma bra överens med tid per lossning för fall 1 och 2.

Genom att dividera medelvärde för element 3 ( sekunder/däck) med det för
element 1 ( sekunder/däck) fås att tid per däck för fyra operatörer verkar
vara ungefär 60% av tid per däck för två operatörer. Medelvärdet av däckens
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Tabell 6.17: Jämförelse hur mycket tid som spenderades på respektive delak-
tivitet under tidsstudien.

Lossning 3) Placera i säng
för hand

4 & 2) Lämna
och hämta säng

Övrigt

1 60% 23% 17%
2 62% 31% 7%
3 67% 22% 11%
4 68% 27% 5%
Medelvärde 64% 26% 10%

vikt för mätningarna av element 3 var något högre än för element 1, så tid per
däck för fyra operatörer kan vara lägre än 60%. Histogram för element 4 och 5
i bilaga I indikerar att det går lite snabbare att lämna och hämta säng då det
är fyra operatörer jämfört med två operatörer. Eftersom en av operatörerna
lämnar och hämtar säng medan de andra väntar utanför containern är det inte
uppenbart varför det är så. Författarens bedömning baserat på observationer
är att operatörer som körde truck skyndade sig lite extra när det var tre
andra operatörer med jämfört med en annan. Författaren väljer därför att
bortse från skillnad i tid per säng och minuter för att lämna och hämta
säng väljs. För att kompensera för det och faktumet att däckens vikt för
mätningarna av element 3 var något högre antas för fyra operatörer 50% av
tid per däck för två operatörer. Baserat på observationer av hur operatörerna
arbetar är det sedan rimligt att anta 75% för tre operatörer jämfört med två
operatörer. Däremot om det någon gång skulle vara en ensam operatör bör
200% jämfört med två operatörer antas. Om det är fler än fyra operatörer
blir förbättringen antagligen marginell eftersom det är trångt i en container
(se figur 3.2). Därför antas 50% av tiden för två operatörer gälla om det
någonsin skulle vara fler än fyra operatörer.

Under tidsstudien framgick det att antal artikelnummer påverkar hur många
sängar som används, eftersom att det ofta flätas ett artikelnummer per säng.
Antal artikelnummer för de 238 lossningarna av personbilsdäck (se tabell 6.14)
jämfördes med inlagringar för respektive lossning. Däck för en säng kan lagras
in på en eller flera lagerplatser, så antal inlagringar är större än eller lika med
antal sängar. Det visade sig att korrelationskoefficienten för antal inlagringar
och antal artikelnummer för lossningen var hela 0,87. Att både inkludera tid
per säng och tid per artikelnummer skulle därför till stor del innebära dubbel-
räkning. Enligt flera operatörer är det främst då artikelnummer är blandade
inom container/trailer (tidsdrivare typ 3a) som antal artikelnummer spelar
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roll. Då kan exempelvis samma säng behöva lämnas och hämtas flera gånger.
Därför antas antal artikelnummer bara påverka vid leveransavvikelse och då
med minuter extra per artikelnummer, vilket motsvarar att lämna och
hämta en extra gång per artikelnummer.

Regression 10 indikerade ökning med sekunder per däck för varje kg som
medelvärdet ökar med. Med tanke på att antal sängar utgör en betydande del
av tiden vid lossningar kan det bli missvisande att använda . Som beskri-
vet i redogörelsen för tidsdrivare typ 4d i avsnitt 6.5.2 korrelerar vikt av däck
med storlek av däck. Det innebär att hur många däck som får plats i en säng
och därmed hur många sängar som kommer användas bör variera med me-
delvärde kg/däck. Under tidsstudien varierade antal däck per fylld säng från
60 till 90 baserat på storlek av däck. Det kan därför vara lämpligt att skala
ned effekten av medelvärde kg/däck på tid per däck med 2/3 (60/90). Då
fås istället ökning med sekunder per däck för varje kg som medelvärdet
ökar med. Vid regression 10 var 5,6 kg/däck det lägsta medelvärdet för de 105
lossningarna. Därför bör 5,6 kg/däck användas som utgångspunkt för tillägg
(eller avdrag) i tid per däck. För element 1 i tidsstudien som gav sekunder
per däck var medelvärdet 9,3 kg/däck. Lämpligt startvärde för ett uttryck
som inkluderar ökning med kg/däck blir därför − (9, 3− 5, 6) · =
sekunder per däck.

Sammanfattningsvis för fall 3 blir tolkningen minuter per lossning. Det
adderas med antal däck multiplicerat med tid per däck. Tid per däck om
två operatörer deltar fås av sekunder plus sekunder per kg/däck
som överstiger 5,6 kg/däck. Exempelvis för en lossning med medelvärde 9,3
kg/däck fås alltså + · (9, 3 − 5, 6) = sekunder per däck. Tiden
per däck multipliceras med 2,00, 0,75 eller 0,50 om en, tre respektive fyra
eller fler operatörer deltar. Vidare tillkommer minuter per säng som det
flätas däck i. Dessutom tillkommer minuter per artikelnummer om det är
leveransavvikelse. De här tiderna ger klocktid. För att få tidsåtgång behöver
klocktid alltså multipliceras med antal operatörer som deltar.

Färdiga tidsekvationer

Den färdiga tidsekvationen för aktiviteten lossning (låt j = 2) för resursen
personal (låt i = 1) ges på nästa sida, där varje inleverans utgör en händelse
k. Tillhörande tidsuppskattningar ges i tabell 6.18.
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tj,k =
(
(1−X1) · ta +X1 · (1−X2) · tb +X1 ·X2 · tc

)
· n (6.14a)

ta = β0 + (β456 + β10 ·X10) · (X4 +X5 +X6) (6.14b)
tb = β1 + (β456 + β10 ·X10) · (X4 +X5 +X6) + β3 ·X3 (6.14c)
tc = β2 +

(
β4 + β11 · (X11 −X11)

)
· f410(n) ·X4 + β7 ·X7 + β8 ·X8 ·X10

+ β5 · dX5/f5(X12)e+ β9 ·X9

+ (β6 + β13 ·X13) · f613(n) ·X6 (6.14d)
n : antal personer från däcklagret som deltar (6.14e)
X1 : 1 om personal från däcklagret tömmer container/trailer

(istället för att det görs helt av chauffören), 0 annars (6.14f)
X2 : 1 om det är löslastat, 0 annars (6.14g)
X3 : antal sängar/pallar att köra ut från container/trailer (6.14h)
X4 : antal däck (till personbil) som hanteras för hand (6.14i)
X5 : antal däck (till lastbil) som hanteras med truck (6.14j)
X6 : antal fälgar och liknande som hanteras för hand (6.14k)
X7 : antal sängar att fläta däck i (däck som hanteras för hand) (6.14l)
X8 : antal artikelnummer för däck som hanteras för hand (6.14m)
X9 : antal artikelnummer för däck som hanteras med truck (6.14n)
X10 : 1 om leveransavvikelse (faktisk om dåtid, förväntad baserat på

t.ex. leverantör eller transportör om framtid), 0 annars (6.14o)
X11 : medelvärde kg/däck för däck som hanteras för hand (6.14p)
X11 : 5, 6 kg/däck (X11 då effekten av β11 ska vara ± 0) (6.14q)
X12 : medelvärde kg/däck för däck som hanteras med truck (6.14r)
X13 : 1 om lossning vid det externa lagret för fälgar, 0 annars (6.14s)

f410(n) =


2, 00 om n = 1
1, 00 om n = 2
0, 75 om n = 3
0, 50 om n ≥ 4

(6.14t)

f5(X12) =

4 om X12 < 60 kg
2 om X12 ≥ 60 kg

(6.14u)

f613(n) =


2, 00 om n = 1
1, 25 om n = 2
1, 00 om n = 3
0, 75 om n ≥ 4

(6.14v)
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Tabell 6.18: Tidsuppskattningarna för tidsekvationerna i (6.14b) - (6.14d).

Koef. Värde Enhet tid Enhet drivare Beskrivning
β0 min Per inleverans Övrig tid
β1 min Per inleverans Övrig tid
β2 min Per inleverans Övrig tid
β3 min Per säng/pall Köra in/ut
β456 sek Per däck/fälg Räkna av
β4 sek Per personbilsdäck Placera i säng
β5 min Per stapel lastbilsdäck Köra in/ut
β6 sek Per fälg Placera på pall
β7 min Per säng Lämna/hämta säng
β8 min Per artikelnummer Lämna/hämta säng
β9 min Per artikelnummer Placera i säng
β10 sek Per däck/fälg Leveransavvikelse
β11 sek Per kg/däck Placera i säng
β13 sek Per fälg Externlagret

Tidsekvation för aktiviteten lossning (j = 2), resursen truck (i = 2) har
samma variabler och tidsuppskattningar som för resursen personal. Att X1
inte ingår nedan beror på att truck används oavsett om det är operatörer
eller chaufför som lossar. Att n inte ingår beror på att det normalt bara är
en truck som används, oavsett antal operatörer. Trucken körs inte under hela
tiden, men praktiskt sett är trucken upptagen hela tiden lossningen pågår.

tj,k = (1−X2) · tb +X2 · tc (6.15)

För att underlätta tolkningen av (6.14a)-(6.14d) ges exempel på liknande
sätt som för de färdiga tidsekvationerna för montering i avsnitt 6.4.4. Anta
en lossning (k = 1) där fyra operatörer från däcklagret tömmer en container
med enbart löslastade personbilsdäck. Tidsåtgång fås av (6.14a):

tj,k =
(
(1−X1) · ta +X1 · (1−X2) · tb +X1 ·X2 · tc

)
· n (6.16a)

=
(
(1− 1) · ta + 1 · (1− 1) · tb + 1 · 1 · tc

)
· 4 (6.16b)

= (0 · ta + 0 · tb + 1 · tc) · 4 (6.16c)
= tc · 4 (6.16d)
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Anta att samma lossning (k = 1) inte har leveransavvikelse och antalet
personbilsdäck (som hanteras för hand) är 1000 med medelvärde 10 kg/däck
fördelat på 5 artikelnummer som flätas i totalt 15 sängar. Observera att β4
och β11 anges i sekunder i tabell 6.18. Klocktid fås av (6.14d), sätt sedan in
(6.17d) i (6.16d) för att slutföra beräkning av tidsåtgång för lossningen:

tc = +
(

+ · (X11 −X11)
)
· f410(n) ·X4 · 1/60

+ ·X7 + ·X8 ·X10 + . . . (6.17a)
= +

(
+ · (10− 5, 6)

)
· f410(4) · 1000 · 1/60

+ · 15 + · 5 · 0 + . . . (6.17b)
= + ( + ) · 0, 5 · 1000 · 1/60 + · 15 + 0 + 0 (6.17c)
= minuter (6.17d)

6.5.5 Verifiering av kostnadsmodell
för aktiviteten lossning

En tillfredsställande verifiering för enbart lossning kunde inte göras i det här
skedet, utan istället gjordes en gemensam verifiering för inleveranser som in-
nefattar både lossning och inlagring - se avsnitt 6.6.5-6.6.6. För B2B-kunden
var anledningen att tidsåtgång från produktivitetsuppföljning var givet för
inleveranser som innefattar både lossning och inlagring (se avsnitt 6.5.1).
För B2C-kunden fanns tid för lossning att tillgå genom bemanningsrappor-
ter, men problematiken var istället att den rapporterade tiden innefattar av-
vikelsehantering som exempelvis sortering, vilket inte ingår i studien enligt
avgränsning 4 i avsnitt 3.4 och därmed inte heller i processkartan i figur 5.5
i avsnitt 5.4.4. I produktivitetsuppföljning för B2C-kunden är tidsåtgång för
inleveranser givet (på samma sätt som för B2B-kunden) samt hur många
timmar som utgjorts av arbetsorder (se resonemang kring regression 2 i bi-
laga H). Inleveranser enligt produktivitetsuppföljning är exklusive returer.
Därför kan faktiskt tidsåtgång för inleveranser minus timmar för arbetsor-
der enligt produktivitetsuppföljning användas även för B2C-kunden. I den
gemensamma verifieringen för inleveranser som ges i avsnitt 6.6.5-6.6.6 sär-
skiljs fortfarande uppskattad tidsåtgång för lossning från uppskattad tidsåt-
gång för inlagring.
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6.6 Tillvägagångssätt och resultat
för aktiviteten inlagring

Beskrivningen av tillvägagångssätt och resultat för aktiviteten inlagring är
är ordnad enligt de tre delarna av fas 2 som ges i avsnitt 2.4.

Figur 6.7: De tre delarna av fas 2 för aktiviteten inlagring.

6.6.1 Tillvägagångssätt vid identifiering av tidsdrivare
för aktiviteten inlagring

Den första delen av fasen började med två planerade semi-strukturerade in-
tervjuer med en operatör vardera. Notera att de operatörer som intervjuades
här var inte samma operatörer som intervjuades angående lossning. Vid den
ena intervjun låg fokus på B2B-kunden, medan vid den andra låg fokus på
B2C-kunden. Fyra respektive sex frågeområden användes och överlag var till-
vägagånsättet likt det för montering och lossning som beskrivs i avsnitt 6.4.1
respektive 6.5.1. För B2B-kunden tog det övergripande frågeområdet om in-
lagring samt fallet säng med däck som lagras in på lagerplatser upp stor del av
tiden under intervjun. För B2C-kunden var tiden mer jämnt fördelad mellan
olika frågeområden, inklusive inlagring på crossdockplatser. De intervjuade
operatörerna läste igenom de renskrivna anteckningarna. Kompletterande ad
hoc intervjuer och observationer gjordes också, bland annat genom att följa
med operatörer som jobbade med inlagring.

För stämma av om data fanns att tillgå för de potentiella tidsdrivare som
identifierades kunde den inlagringsdata som redan samlats in för aktivite-
ten lossning användas. Det var de nya rapporterna med inlagringsdata som
PostNords IT-avdelning utvecklat som användes, då de rapporter som förfat-
taren först fick var felaktiga (se avsnitt 6.5.3). Vid inlagring används alltså
automatisk datainsamling i form av streckkodsläsning. Logistikutvecklaren
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bistod med en karta över lagret. Med hjälp av kartan och vandringar genom
lagret kunde författaren uppskatta (x,y) koordinater för lagerplatser i inlag-
ringsdatan. En produktionsplanerare bistod med en lista av artikelnummer
för B2C-kunden som saknat giltiga EAN-koder. Operatörer jobbar individu-
ellt med inlagring, så problematiken med att veta hur många operatörer som
deltagit fanns inte här. Se avsnitt 6.5.5 för resonemang kring tillgänglighet
av rapporterad tidsåtgång. Datan bearbetades på olika sätt här också.

6.6.2 Resultat vid identifiering av tidsdrivare
för aktiviteten inlagring

Operatörernas resonemang kring produktivitet liknade det för lossning (se
avsnitt 6.5.2) - inget mått i form av t.ex. däck per timme och person gavs.
Operatören som intervjuades om B2B-kunden påpekade att den som lagrar in
ibland begränsas av de som lossar. När inlagring sker parallellt med lossning
kan inlagraren behöva vänta på att lossarna ska hinna fylla upp sängar.

Redan vid processkartläggningen under den första fasen framstod det up-
penbart att hur många lagerplatser/crossdockplatser som operatören behö-
ver besöka är en tidsdrivare. Genom observationer framgick det också att
det går åt tid i början och slutet av inlagring för en ny inköpsorder, t.ex.
för att hämta och lämna dokumentation. En indelning i fem kategorier av
tidsdrivare gjordes och sedan vidare uppdelningar i underkategorier. Avstäm-
ningen avseende om det fanns data att tillgå för de potentiella tidsdrivarna
sammanfattas i listan nedan. Det finns alltså automatisk datainsamling (se
avsnitt 6.1.4) för inlagring, vilket bidrar att mängden tillgänglig data var
betydligt större jämfört med för aktiviteterna montering och lossning.

• Tidsdrivare typ 1a) Platser - antal besök: Enligt processkartan i
figur 5.6 kan inlagring av alla artiklar på en säng eller pall innebära be-
sök till en eller flera lagerplatser/crossdockplatser. Antal artikelnummer
och huruvida artiklarna ligger på säng eller pall är två av flera fakto-
rer som påverkar totalt antal besök. I inlagringsdatan finns en rad per
streckkodsläsning. För många typer av inlagringar gäller att varje rad
är ett besök, men det finns flera undantag. För crossdock används ofta
en annan typ av utrustning som gör att det för crossdockplatser ofta är
många rader med kvantitet 1 per besök. För lagerplatser förekommer
det att operatörer kombinerar inlagringslappar för samma artikelnum-
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mer, som WMS styrt till olika platser, så att allt istället lagras in på
samma plats - då kan det också bli flera streckkodsläsningar för samma
besök. För lagerplatser av typ fristapling förekommer det att operatörer
“fuskar” genom att skjuta av alla streckkoder i ett svep istället för varje
gång en fylld säng lämnas (vilket även var ett problem för studien av
lossning - se bilaga H). Tidpunkter och kvantiteter för inlagringar kan
i viss mån utnyttjas för att försöka särskilja olika scenarier. Dessutom
behöver t.ex. inlagringar efter dubbning filtreras bort.

• Tidsdrivare typ 1b) Platser - avstånd: Med hjälp av (x,y) koordi-
nater för platser som författaren tog fram går det att uppskatta avstånd
mellan två lagerplatser, eller mellan uppställning (port) och lagerplats.
Vilken port där lossning ägt rum finns dock bara på handskrivna pro-
tokoll från lossningar, men det går att anta ungefärlig position för upp-
ställning baserat på typ av inleverans. För crossdockplatser, hyllor och
liknande där avståenden mellan olika platser är små gavs alla platser
samma koordinat. Från processkartan i figur 5.6 kan utläsas att en ope-
ratör besöker en eller flera platser per säng/pall för att sedan hämta en
ny säng/pall från uppställning. Det går inte att utläsa från inlagrings-
datan om operatören kom från en annan plats eller från uppställningen,
vilket försvårar uppskattning av avstånd. Åter igen kan tidpunkter och
kvantiteter utnyttjas för att försöka särskilja olika scenarier.

• Tidsdrivare typ 1c) Platser - typ:
Operatörerna som intervjuades ansåg
att fristapling och smalgång var speciellt
tidskrävande. Fristapling (se figur 3.3)
kan innebär att sängar behöver staplas
på varandra vilket kan vara lite svårt och
ibland kan sängar behöva flyttas om (se
figur 3.10). Smalgång (se figur 6.8 till hö-
ger) innebär bland annat byte till en spe-
ciell truck, ibland köra mellan smalgång-
ar samt extra tidskrävande lyft. Baserat
på plats i inlagringsdatan, som ges en-
ligt “gång-plats-nivå”, kan typ av plats
bestämmas (kontroller gjordes vid vand-
ringar genom lagret). I samband med
framtagning av koordinater tilldelades
alla platser en av 10 platstyper och de
fyra viktigaste typerna var crossdock,
fristapling, smalgång och ställage.

Figur 6.8: Inlagring på
lagerplats i smalgång
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• Tidsdrivare typ 1d) Platser - nivå: Nivå påverkar om operatören
behöver lyfta med trucken, vilket speciellt är av betydelse för platser av
typ fristapling och ställage. För ställage ger “nivå” i “gång-plats-nivå”
i inlagringsdatan vilken nivå (A,B,C,D) platsen är på, där A innebär
golvnivå. För fristapling däremot går det inte att utläsa. Enligt flera
operatörer har det tidigare varit ett problem att en av trucktyperna inte
når upp till D-nivå, vilket gjorde att operatörer fick ta hjälp av varandra
vid lyft till D-nivå. Det ska dock inte vara ett väsentlig problem längre.

• Tidsdrivare typ 2a) Artiklar - antal artikelnummer: Till stor del
ingår antal artikelnummer i antal besök, dvs. tidsdrivare typ 1a. Dock
gäller det inte för crossdock, där det på samma plats ofta lagras in flera
olika artikelnummer, vilket då innebär extra hantering för operatören.
Antal artikelnummer kan utläsas från inlagringsdatan.

• Tidsdrivare typ 2b) Artiklar - antal att lyfta över: Huruvida
operatören bara kunde ställa dit sängen/pallen på platsen eller om
operatören behövde lyfta över artiklar till platsen för hand (kallas att
“fylla på”) går inte att utläsa från inlagringsdatan. För vissa platstyper
(se tidsdrivare typ 1c) kan det antas att artiklar alltid lyfts för hand,
t.ex. crossdock och smalgång. För andra platstyper, t.ex. fristapling och
ställage, går det inte att anta. Åter igen kan tidpunkter och kvantiteter
för inlagringar i viss mån utnyttjas för att försöka särskilja olika sce-
narier. T.ex. för en rad med 80 personbilsdäck kan det lämpligen antas
det var en hel säng som ställdes dit, utan att behöva lyfta över.

• Tidsdrivare typ 2c) Artiklar - ogiltiga EAN-koder: Det är bara
B2C-kunden som har problem med artiklar som saknar giltiga EAN-
koder. Sådana artiklar behöver operatören ta till ett av kontoren för
att få nya EAN-koder utskrivna. I listan som erhölls från produktions-
planeraren kan utläsas vilka artikelnummer som krånglat, men inte
antal artiklar. Listan började användas i april 2017, så för januari-mars
saknas historik. Enligt en operatör brukar många av de krångliga arti-
kelnumren ha ogiltiga EAN-koder varje gång de levereras. Därför fram-
står det rimligt att anta att artikelnummer på listan krånglade även
januari-mars. Det lär dock finnas andra artikelnummer som krånglat
januari-mars men inte levererats sedan dess och därmed inte finns med
på listan. Författaren anser det också lämpligt att anta att alla artiklar
för det krångliga artikelnummret saknade giltiga EAN-koder.

• Tidsdrivare typ 3) Antal inköpsorder: Varje inlagring är associe-
rad med ett inköpsnummer, så det går att utläsa antal inköpsorder från
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inlagringsdatan. I tidsdrivaren ingår exempelvis att lämna och hämta
dokumentation. Det förekommer att en operatör hämtar dokumenta-
tion för flera inköpsorder samtidigt, vilket inte går att se i datan.

• Tidsdrivare typ 4) Snabbhet hos operatörer: Varje inlagring är
associerad med en användare, som i sin tur är associerad med en opera-
tör. Således finns möjligheten att studera skillnader mellan operatörer.
Det i så fall viktigt att ta hänsyn till alla andra tidsdrivare som kan
bidra till skillnader.

• Tidsdrivare typ 5) Säsong: Desto mer in- och utleveranser, desto
mer inlagring och plockning som sker, vilket innebär fler operatörer
som rör sig i gångarna, vilket kan påverka hur snabbt operatörerna
kan arbeta. Om skillnader mellan olika dagar/veckor/månader ska tas
i beaktning måste dock hänsyn samtidigt tas till alla andra tidsdrivare.

Efter att ha identifierat tidsdrivare och gjort avstämning om data finns att
tillgå upplevde författaren att det var för tidigt att fastställa den generella
tidsekvationen. Författaren beslutade därför att inte fastställa tidsekvatio-
nen i det här skedet, utan istället låta den utvecklas gradvis samtidigt som
tidsuppskattningar tas fram, på samma sätt som för aktiviteterna montering
och lossning i avsnitt 6.4.3-6.4.4 respektive 6.5.3-6.5.4. Författaren beslutade
att helt exkludera tidsdrivare av typ 5 i det vidare arbetet, för att undvika
för hög komplexitet. Av samma anledning avfärdade författaren tanken på
att inkorporera typ 4 i tidsekvationen. Däremot ansåg författaren att det var
befogat att på något sätt försöka studera hur individer påverkar.

Eftersom truck används hela tiden av en operatör som arbetar med inlagring
förefaller det lämpligt att låta samma tidsekvation gälla för båda resurserna
personal och truck.

6.6.3 Tillvägagångssätt vid framtagning av tids-
uppskattningar för aktiviteten inlagring

Den andra delen av fasen bestod enbart av regressionsanalys med histo-
risk data. Klassificeringen av 10 platstyper (inklusive crossdock, fripstapling,
smalgång och ställage) som beskrivs gällande tidsdrivare typ 1c i avsnitt 6.6.2
utnyttjades för att särskilja olika fall. Totalt gjordes 12 regressioner, både
enkla och multipla, för att täcka tidsdrivare 1-4.
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Omfattande bearbetning och filtrering av inlagringsdatan var nödvändig inför
regressionerna, vilket inkluderade många antaganden. Exempelvis behövde
olika “regler” skapas för att särskilja olika scenarier - resonemanget kring
tidsdrivare typ 1a, 1b och 2b i avsnitt 6.6.2 ger en hint om vad det handlade
om. Att en operatör har raster och lunch samt dessutom kan arbeta med
andra aktiviteter under en dag är ett till exempel på vad som behövde han-
teras. Ett ytterligare exempel är lagerplatser av typen port. Karaktäristiken
för inlagringar på port-platser skiljde sig mycket åt tidigare jämfört med se-
nare under tidsperioden (januari 2017 - juni 2017). Efter avstämning med
logistikutvecklaren stod det klart att port-platserna används som crossdock
för B2C-kunden tidigare under tidsperioden, men fristapling för B2B-kunden
senare, vilket är relevant med tanke på tidsdrivare typ 1c. Det här och andra
typer av insikter kring datan var nödvändiga att hantera.

6.6.4 Resultat vid framtagning av tidsuppskattningar
för aktiviteten inlagring

En översikt av alla regressioner ges i tabell 6.19. Alla delresultat ges i bilaga J.
Däremot ges en sammanfattning av hur delresultaten tolkats i det här av-
snittet. I flera fall har resultat från olika regressioner kombinerats. Slutligen
presenteras de färdiga tidsekvationerna och tidsuppskattningarna.

Eftersom streckkodsläsning används för inlagring bedömdes tillförlitlighet av
historisk data vara högre jämfört med för montering och lossning. och därav
ges ingen explicit redogörelse för det. Istället var bearbetning och filtrering
med alla antaganden ett problem, vilket kommenteras i avsnitt 6.6.2 och
6.6.3. En detaljerad redogörelse likt den för lossning i bilaga H ges inte då
en sådan skulle bli väldigt utdragen. Författaren anser att de exemplen som
givits för inlagring samt de mer detaljerade redogörelser som givits för mon-
tering och lossning redan bör ha skapat en förståelse hos läsaren för vad
regressionsanalyser med historisk data inneburit.
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Tabell 6.19: Regressioner för inlagring för utveckling av tidsekvationer och
tidsuppskattningar (se typ av tidsdrivare i avsnitt 6.6.2). Cr: Crossdock, Fr:
Fristapling, Sm: Smalgång, St: Ställage.

Reg. Plats Kund Typ Variabler
1 Cr B2C 1a, 1c

2a, 2b
2c, 3

y = klocktid mellan (sluten av) två besök i sek
x1 = antal artiklar
x2 = antal artikelnummer
x3 = antal krångliga artikelnummer
x4 = 1 om nytt inköp, 0 annars

2 Cr B2C ..., 4 Som reg. 1 men endast operatör 1
3 Cr B2C ..., 4 Som reg. 1 men endast operatör 2
4 Cr B2C ..., 4 Som reg. 1 men endast operatör 3
5 Cr B2C ..., 4 Som reg. 1 men endast operatör 4
6 Cr B2C 2a, 2b,

2c, 3
y = tidsåtgång en dag i min
x1 = antal artiklar
x2 = antal artikelnummer
x3 = antal krångliga artikelnummer
x4 = antal inköp

7 Cr B2C 2b, 2c,
3

y = tidsåtgång en dag i min
x1 = antal artiklar
x2 = antal krångliga artikelnummer
x3 = antal inköp

8 Fr B2B 1a, 1c y = klocktid för alla besök till en plats i min
x1 = uppskattat antal sängar med personbilsdäck

9 Fr B2B 1a, 1c y = klocktid för alla besök till en plats i min
x1 = uppskattat antal sängar med lastbilsdäck

10 Sm B2C 1a, 1c,
2b

y = klocktid mellan (sluten av) två besök i min
x1 = antal artiklar
x2 = 1 om ny smalgång (ej första), 0 annars
x3 = 1 om första smalgång, 0 annars

11 St B2B 1a, 1c,
1d

y = klocktid mellan (sluten av) två besök i min
x1 = {0, 1, 2, 3} om plats är på {A,B,C,D}-nivå

12 St B2C 1a, 1b,
1c, 1d

y = klocktid mellan (sluten av) två besök i min
x1 = {0, 1, 2, 3} om plats är på {A,B,C,D}-nivå
x2 = uppskattat avstånd (körsträcka) i meter

från plats för föregående besök, se
exempel i figur J.1 i bilaga J
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Tolkning av delresultaten i bilaga J sammanfattas nedan:

• Tolkning tidsdrivare typ 1a & 1c: Regression 8 och 9 indikera-
de respektive minuter per säng för fristapling. Flera drivare var
utelämnade från regressionerna, exempelvis att fylla i DOT-rapport
och att köra till lagerplats (se processkartan i figur 5.6). Baserat på
det, regression 11 och 12 för ställage samt observationer av operatörer
som arbetade med inlagring framstod det lämpligt att anta minuter
per säng för fristapling. Regression 10 indikerade minuter per smal-
gångsplats med minuter extra om det var en ny smalgång (men inte
första smalgångsplatsen) samt minuter om det var första smalgångs-
platsen. och (min:sek) valdes per smalgångsplats respektive
per ny smalgång. För första smalgångsplatsen (vilket inkluderar byte
av truck) gjordes avdrag för körsträckan dit, vilket resulterade i mi-
nuter istället. Efter justering för körsträcka och andra drivare erhölls
att regression 1, 11 och 12 indikerade , respektive minuter
för andra typer av platser. Därför valdes minuter.

• Tolkning tidsdrivare typ 1b: Regression 12 indikerade minu-
ter/meter, vilket motsvarar km/h. Justering med en faktor gjordes
för att ta hänsyn till att operatörer inte bara åker mellan lagerplatser,
utan också fram och tillbaka till uppställning för att hämta/lämna
säng/pall (se processkartan i figur 5.6). Det gav minuter/meter,
vilket motsvarar km/h eller sekunder/meter.

• Tolkning tidsdrivare typ 1d: Regression 11 och 12 indikerade
respektive minuter per nivå för lyft, därför valdes minuter.

• Tolkning tidsdrivare typ 2a: Regression 1 indikerade sekunder
per artikelnummer och det valdes.

• Tolkning tidsdrivare typ 2b: Regression 1 indikerade sekunder
per artikel (däck, fälgar och liknande) och därför valdes sekunder.
Antal artiklar ingick i regression 7 och 10 också, men främst för att den
drivaren inte skulle vara utelämnad.

• Tolkning tidsdrivare typ 2c: Regression 1 och 7 indikerade se-
kunder respektive minuter per krångligt artikelnummer. Notera att
för regression 1 var y klocktid mellan två besök, medan för regression
7 var y tidsåtgång för en dag. Baserat på observationer framstod
minuter mer lämpligt. Anledningen är att regression 1 bara fångar en
del av tidsåtgången, vilket kan vara att lägga artiklarna med ogiltiga

94



EAN-koder åt sidan. Resten av tidsåtgången, som inkluderar att ta ar-
tiklarna till ett av kontoren för att få nya EAN-koder utskrivna fångas
inte upp av regression 1, men det fångas av regression 7.

• Tolkning tidsdrivare typ 3: Regression 1 och 7 indikerade re-
spektive minuter för att byta inköpsorder, därför valdes minuter.

Färdiga tidsekvationer

Tidsekvation för aktiviteten inlagring (j = 3), resursen personal (i = 1) ges
nedan. Samma tidsekvation gäller för resursen truck (i = 2) eftersom en
operatör som jobbar med inlagring upptar en truck under hela tiden.

tj,k =
∑
b∈B

(
(β1 + β2 ·X2) ·X1 + β3 ·X3 + (β4 + β5 ·X5 + β6 ·X6) ·X4

+ β7 ·X7 + β8 ·X8 + β9 ·X9
)

+
∑
o∈O

(β10 ·X10 + β11) (6.18a)

b : ett besök till lagerplats eller crossdockplats (6.18b)
B : alla besök b för inlagringar associerade med inleverans k (6.18c)
o : en inköpsorder (6.18d)
O : alla inköpsorder o associerade med inleverans k (6.18e)
X1 : 1 om plats för b inte är fristapling eller smalgång, 0 annars (6.18f)
X2 : {0, 1, 2, 3} om plats för b är på {A,B,C,D}-nivå (6.18g)
X3 : 1 om plats för b är fristapling, 0 annars (6.18h)
X4 : 1 om plats för b är smalgång, 0 annars (6.18i)
X5 : 1 om plats för b är smalgång och plats för b− 1 inte är smalgång,

0 annars (6.18j)
X6 : 1 om plats för b är smalgång och plats för b− 1 är smalgång och plats

för b inte är samma smalgång som plats för b− 1, 0 annars (6.18k)
X7 : uppskattad körsträcka med truck (i meter) mellan plats för b och plats

för b− 1, eller mellan plats för b och uppställning (port) (6.18l)
X8 : antal däck, fälgar och liknande som lyfts för hand från säng/pall

till plats för b (6.18m)
X9 : antal artikelnummer som lagras in på plats för b (6.18n)
X10 : antal artikelnummer med “krångliga” EAN för inköpsorder o

(EAN saknas eller EAN fungerar inte - baserat på logg) (6.18o)
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Tabell 6.20: Tidsuppskattningarna för tidsekvationerna i (6.18a).

Koef. Värde Enhet tid Enhet drivare Beskrivning
β1 min Per besök till plats Ej fristapling & smalgång
β2 min Per nivå ställage Lyfta med truck
β3 min Per besök till plats Fristapling
β4 min Per besök till plats Smalgång
β5 min Per besök till plats Smalgång första
β6 min Per besök till plats Smalgång ny gång
β7 sek Per meter Körsträcka truck
β8 sek Per däck/fälg/liknande Lyfta för hand & skanna
β9 sek Per artikelnummer Skanna med mera
β10 min Per art nr. och inköp Lämna in “krångliga”
β11 min Per inköp Övrig tid

Utformningen av (6.18a) med två summor (över besök och över inköpsorder)
samt typen av variabler gör det svårare (jämfört med montering och lossning)
att ge enkla men samtidigt realistiska exempel och därför utelämnas det.

6.6.5 Tillvägagångssätt vid verifiering av kostnads-
modell för aktiviteten inlagring

Eftersom en verifiering för enbart inlagring inte kunde göras (se avsnitt 6.5.5)
ges här en verifiering för inleveranser som innefattar både lossning och inlag-
ring. Kostnadsmodellen färdigställdes i Excel. Till stor del gjordes lossning
och inlagring var för sig - aktiviteterna slogs ihop till inleveranser först ef-
ter att tidsåtgång per dag beräknats. För att kunna beräkna tidsåtgång för
lossning var det nödvändigt att använda uppskattningar av antal operatö-
rer som deltagit vid lossningarna, på samma sätt som under utvecklingen av
tidsekvationerna. Andra typer av antaganden för både lossning och inlagring
var ockå nödvändigt för att överhuvudtaget kunna genomföra verifieringen.
Dessutom exkluderades ta i (6.14a) eftersom det vid lossningar där chauffören
tömmer containern/trailern typiskt är produktionsplanerare som räknar av,
vars timmar inte är inkluderade i den rapporterade tidsåtgången för inleve-
ranser. Alltså användes nedanstående, med allt annat enligt (6.14c)-(6.14v):

tj,k =
(
X1 · (1−X2) · tb +X1 ·X2 · tc

)
· n (6.19)
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Författaren ansåg att det var tillräckligt att verifiera för resursen personal.
Under studiens förlopp hade resursen personal framsått som den helt klart
viktigaste resursen, bland annat baserat på vad fokus varit under samtal med
ledningen för däcklagret. Därför var det tillräckligt att verifiera kapacitets-
utnyttjande, definierat som tidsåtgång enligt tidsekvationerna dividerat med
faktisk tidsåtgång enligt bemanningsrapporter, liknande som för aktiviteten
montering i avsnitt 6.4.5. Omräkning från timmar till kronor gjordes inte
här heller, med samma motivering som för montering, dvs. att verifieringen
inte skulle påverkas eftersom samma pris per arbetstimme kan användas för
alla personalkostnader enligt avgränsning 3. Data från två olika tidsperioder
användes, dels från januari 2017 – juni 2017 som använts för regressionsana-
lyser, men också från juli 2017 som inte använts tidigare.

Kapacitetsutnyttjande för januari 2017 – juni 2017, juli 2017 samt januari
2017 - juli 2017 beräknades för båda kunderna var för sig. För alla tidsperio-
der testade också förklaringsgrad (R2) för kapacitetsutnyttjande dag för dag.
För B2B-kunden gjordes två beräkningar respektive tidsperiod; en beräkning
med uppskattade tider utan hänsyn till väntetider mellan inleveranser och
en beräkning där uppskattade tider multiplicerades med 1,3. Det senare mo-
tiveras av upptäckten som diskuteras under tillförlitlighet av historisk data i
avsnitt 6.5.4, nämligen att rapporterade tider inkluderar väntan mellan loss-
ningar, som exempelvis fördrivs med städning. För dagen som undersöktes i
samband med tidsstudien för lossning rapporterades 30% mer än faktisk tid.
I brist på annan data avseende det här fenomentet användes därför faktorn
1,3. Det här görs inte för B2C-kunden eftersom den inte alls har lika mycket
inbokade lossningar av löslastat. Till skillnad från verifieringen av monte-
ring i avsnitt 6.4.5-6.4.6 uteslöts inga dagar. Det motiverades inte av högre
tillförlitlighet i den historiska datan, utan snarare svårighet att bedöma till-
förlitlighet i rapporterad tid och därför ansågs det lämpligast att inkludera
alla dagar med lossningar och/eller inlagringar. Efter beräkningarna avgjorde
författaren om resultatet kunde anses vara ”godkänt”.

6.6.6 Resultat vid verifiering av kostnadsmodell
för aktiviteten inlagring

Resultatet av verifieringen av kostnadsmodellen för lossning och inlagring
sammanfattas i tabell 6.21. Det är alltså tidsekvation (6.19) och (6.18a) som
används för alla verifieringar.
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Tabell 6.21: Verifiering av kostnadsmodell för inlagring och lossning

Nr. Kund Tids-
ekv.
+30%

Data
från

Antal
dagar
inklud-
erade

Kapacitets-
utnyttjande
för hela
perioden

Kapacitets-
utnyttjande
för enskilda
dagar

1 B2B Nej Jan 17 –
jun 17

98 79% R2 = 71%

2 B2B Nej Jul 17 16 70% R2 = 4%
3 B2B Nej Jan 17 –

jul 17
114 77% R2 = 66%

4 B2B Ja Jan 17 –
jun 17

98 103% R2 = 88%

5 B2B Ja Jul 17 16 91% R2 = 63%
6 B2B Ja Jan 17 –

jul 17
114 100% R2 = 86%,

se figur 6.9
7 B2C Nej Jan 17 –

jun 17
121 113% R2 = 37%

8 B2C Nej Jul 17 21 97% R2 = 34%
9 B2C Nej Jan 17 –

jul 17
142 111% R2 = 38%,

se figur 6.9

Tabell 6.21 visar att kapacitetsutnyttjande för hela perioden är 77% eller
100% för B2B-kunden beroende på om faktorn 1,3 används och 111% för
B2C-kunden utan faktorn. Eftersom kapacitetsutnyttjandet ligger ganska
nära 100% för verifiering 4-9 kan kostnadsmodellen anses vara rimlig. Ve-
rifiering nummer 6 och 9 visar på förklaringsgrad på 86% respektive 38%.
Att förklaringsgraden är högre för B2B-kunden kan bland annat bero på fär-
re typer (fall) av lossningar (bara löslastade personbilsdäck och lastbilsdäck)
och att inleveranser för B2C-kunden till stor del utgörs av inlagringar på
crossdock som enligt tabell J.2 i bilaga J är utsatt för betydande variation på
grund av skillnader mellan individer. Figur 6.9 visar förväntad tidsåtgång för
lossning samt inlagring jämfört med faktisk tidsåtgång från produktivitets-
uppföljningar. Att förklaringsgraden är högre för B2B-kunden jämfört med
B2C-kunden kan ses i figur 6.9. Åter igen, notera att det finns flera antagen
bakom faktisk tidsåtgång. Med tanke på osäkerheten i den historiska datan
och skillnader mellan individer kan precisionen för kostnadsmodellen anses
lovande. Sammanvägt, sett till både kapacitetsutnyttjande för hela perioder
och enskilda dagar, kan resultatet anses vara “godkänt”.
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Figur 6.9: Övre: Verifiering nummer 6 enligt tabell 6.21 (B2B-kunden jan-jul
17). Nedre: Verifiering nummer 9 enligt tabell 6.21 (B2C-kunden jan-jul 17).
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6.7 Sammanfattning

Tillvägagångssättet för studiens andra fas bestod av avstämningar och be-
arbetning av data, regressionsanalyser, tidsstudier, intervjuer, observationer
samt färdigställande och verifiering av kostnadsmodellen i Excel. Mycket tid
gick åt för att säkerställa tillförlitlighet av data. Fasen upprepades för en
aktivitet i taget enligt studiens upplägg i figur 2.1 och endast de tre första
aktiviteterna enligt avgränsning 1 hanns med, alltså montering, lossning och
inlagring. Resultatet kan sammanfattas i tre delar. 1) Många olika typer av
tidsdrivare identifierade; 7 för montering, 10 för lossning och 10 för inlagring.
2) Tidsekvationer med tillhörande tidsuppskattningar för de tre aktiviteter-
na utvecklade. 3) Färdiga kostnadsmodeller för montering och inleveranser
(vilket inkluderar lossning och inlagring) som uppvisat både rimlighet och
lovande precision dag-för-dag, baserat på kapacitetsutnyttjande i form av
uppskattad tid med ekvationerna dividerat med rapporterad tidsåtgång. Så-
ledes besvarades frågeställning 2, 3 och 4. Dessutom uppfylldes den första
delen av syftet, nämligen “att utveckla en kostnadsmodell baserat på tids-
driven ABC-kalkylering för den operativa verksamheten i däcklagret”.
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Kapitel 7

Utvärdering av tillämpningar

I det här kapitlet presenteras den tredje av de tre faserna av studien som
beskrivs i avsnitt 2.4. Fokus ligger på frågeställning 5 och 6 i avsnitt 2.3. En
del data mörkas med svart överstrykning ( ) baserat på direktiv 5.

7.1 Teori

I det här avsnittet beskrivs den teori som legat till grund för den tredje fasen
av studien. Först refereras några utlåtanden kring användning och underhåll
av en kostnadsmodell enligt TDABC, utöver det som nämnts i avsnitt 1.1 och
2.1. Sedan förklaras användbarhetstestning, speciellt tänka-högt-metoden.

7.1.1 Användning och underhåll av kostnadsmodell

När tid driver kostnader bör nyckelfrågan vara vad som driver tid (Varila
et al., 2007). TDABC kan resultera i en rigorös, försvarbar och transparent
analysmodell (Kaplan och Anderson, 2007). Everaert et al. (2008) återger att
istället för att mäta produktivitet i enkla mått som exempelvis antal order
plockade per operatör användes kapacitetsutnyttjande från kostnadsmodel-
len, dvs. timmar använda enligt tidsekvationerna jämfört med timmar som
det betalats löner för till operatörerna. Everaert et al. förklarar att det an-
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sågs mer rättvist att mäta kvoten mellan “beviljade timmar” och “betalade
timmar” för att ta hänsyn till skillnad i karaktäristik av exempelvis order.
Se avsnitt 1.1 för resonemang kring effektivisering och bemanningsplanering.

TDABC metodiken kräver regelbundet underhåll (Gervais et al., 2010). Kost-
nadsmodellen behöver uppdateras då kostnader eller praktisk kapacitet för
resurser förändras, men också om tidsåtgången för aktiviteter förändras (t.ex.
kan tidsuppskattningar behöva justeras efter genomförda effektiviseringar)
(Kaplan och Anderson, 2004). Många företag har också regelbundna genom-
gångar av tidsuppskattningar, exempelvis en gång per år (Kaplan och An-
derson, 2007). Komplexitet och förändringar ska också kunna hanteras fort-
löpande genom att ändra termer i tidsekvationer (Everaert och Bruggeman,
2007). Termer kan också läggas till utan att verksamheten har förändras, om
det visar sig möjligt att förklara variation i tidsåtgång bättre med ytterligare
tidsdrivare (Kaplan och Anderson, 2007).

7.1.2 Användbarhetstestning

Rubin och Chisnell (2008) ger följande riktlinjer angående vad som gör en
produkt (t.ex. programvara) användbar:

• Produkten gör det möjligt för användaren att uppnå sina mål, vilket är
relaterat med användarens vilja att använda produkten överhuvudtaget

• Användaren kan uppnå sina mål snabbt med hjälp av produkten, på
ett korrekt och fullständigt sätt

• Produkten beter sig på ett sätt som användaren förväntar sig och an-
vändaren upplever att det är enkelt att göra vad hen vill

• Användaren kan snabbt lära sig att manövrera systemet, vilket hänger
ihop med att produkten beter sig som förväntat

• Användaren har positiva uppfattningar, känslor och åsikter om pro-
dukten - användaren upplever tillfredsställelse med produkten

Rubin och Chisnell (2008) definierar användbarhetstestning som en process
där personer som representerar målgruppen för produkten deltar för att ut-
värdera i vilken grad produkten uppfyller specifika kriterier för användbar-
het. Rubin och Chisnell beskriver att en teknik för användbarhetstestning är
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tänka-högt-metoden (eng. think-aloud eller thinking aloud) som går ut på att
testdeltagaren ger löpande kommentarer avseende sin tankeprocess genom att
tänka högt under genomförandet av testuppgifter. Rubin och Chisnell för-
klarar att kommentarer exempelvis kan indikera förvirring, frustration och
glädje. Bergstrom (2013) framhäver fördelen med att få feedback i realtid.
Nielsen (2012) menar att en fördel är att kunna upptäcka vad användare
verkligen tycker om designen, exempelvis genom missuppfattningar som ofta
kan översättas till åtgärdsförslag. Rubin och Chisnell samt Nielsen påpekar
att testdeltagare kan uppleva metoden som onaturlig och uppmuntrar till
förklaringar innan testet och uppmaningar under testet för att förebygga
det. Bergstrom exemplifierar att moderatorn kan ge uppmaningar som “mm
hmm” och “fortsätt prata” för att deltagaren ska fortsätta att tänka högt.

7.2 Uppgiftsprecisering

Den första delen av fasen, dvs. utveckling av användargränssnitt, ska resul-
tera i stöd för effektivisering respektive bemanningsplanering som uppfyller
riktlinjer för vad som gör en produkt användbar enligt Rubin och Chisnell
(2008). För att förstå vad som driver tid (Varila et al., 2007) kommer det
exempelvis inte vara tillräckligt att bara visa slutresultatet av (6.1a), utan
delberäkningar behöver också visas. Användargränssnittet måste också tillå-
ta underhåll av kostnadsmodellen, vilket Kaplan och Anderson (2004, 2007),
Everaert och Bruggeman (2007) samt Gervais et al. (2010) tar upp som vik-
tigt. Det motiveras även av direktiv 2 i avsnitt 2.2. Den andra delen av fasen,
dvs. användbarhetstestning, ska resultera i feedback på om modellen faktiskt
kan stödja arbetet med att driva produktivitet, vilket kan kopplas till de två
första punkterna med riktlinjer av Rubin och Chisnell.

7.3 Metodval

Riktlinjerna för vad som gör en produkt användbar enligt Rubin och Chis-
nell (2008) tas i åtanke under utvecklingen av användargränssnitt, som sker
i Excel vilket fastställs i avsnitt 6.3. Riktlinjerna tas även i åtanke vid ut-
formning av användbarhetstester, som görs med inspiration av tänka-högt-
metoden enligt vad som beskrivs av Rubin och Chisnell men också Niel-
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sen (2012) och Bergstrom (2013). För att undvika att testdeltagarna upple-
ver testerna som onaturliga ges förklaringar inklusive demonstration av hur
tillämpningarna kan användas innan deltagarna ges testuppgifter. Dessutom
avser författaren att inte bara låta testdeltagarna tänka högt, utan istället
växla det med dialog. Att växla mellan dialog och tänka högt förväntas upp-
fattas av testdeltagarna som mer naturligt och ge mer svar gällande i vilken
utsträckning tillämpningarna kan stödja arbetet med att driva produktivitet.

7.4 Tillvägagångssätt och resultat

Beskrivningen av tillvägagångssätt och resultat är ordnad enligt de två de-
larna av fas 3 som ges i avsnitt 2.4.

Figur 7.1: De två delarna av fas 3.

7.4.1 Tillvägagångssätt vid utveckling av
användargränssnitt

Eftersom användbarhet är starkt kopplat till att användaren ska kunna upp-
nå sina mål var det nödvändigt att klargöra vad målen är och hur de tidsekva-
tioner som utvecklats kan tillämpas för att hjälpa till att uppnå målen. I
bakgrunden i avsnitt 1.1 kopplas effektivisering och bemanningsplanering
till två typer av tillämpningar enlig Kaplan och Anderson (2007). Effekti-
visering kopplas till what-if analyser för att utvärdera effekterna av möjliga
processförbättringar. Högre precision vid bemanningsplanering kopplas till
att kunna förutsäga vilken kapacitet som krävs för en given produktionsplan.
Det innebar alltså två tydliga potentiella tillämpningar; what-if analyser och
bemanningsplanering. Med ett användargränssnitt som visar delberäkningar
skulle tillämpningarna kunna hjälpa användaren att förstå vad som driver
tid samt kunna identifiera dyra och ineffektiva aktivitetssteg.
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Givet de variabler som ingår i tidsekvationerna - se (6.9a), (6.14a) och (6.18a)
i avsnitt 6.4.4, 6.5.4 respektive 6.6.4 - bedömde författaren att det med till-
gänglig data skulle vara möjligt att utveckla användargränssnitt för what-if
analyser för alla tre aktiviteter montering, lossning och inlagring, medan
bemanningsplanering endast skulle vara möjligt för montering. För varken
lossning eller inlagring finns i nuläget data för alla variabler för framtida hän-
delser (morgondagens lossningar och inlagringar), medan det finns för mon-
tering (morgondagens monteringsorder). Vissa insikter och delberäkningar
från what-if analyserna för lossning och inlagring skulle dock kunna utnytt-
jas vid manuell bemanningsplanering. Författarens bedömningar diskutera-
des med uppdragsgivaren och det fastställdes att fyra användargränssnitt
skulle utvecklas, dvs. what-if analyser för montering, lossning och inlagring
samt bemanningsplanering för montering.

Vid utvecklingen av användargränssnitten kunde de kalkyler som tagits fram
för verifiering av kostnadsmodellen i avsnitt 6.4.5-6.4.6 respektive 6.6.5-6.6.6
utnyttjas. Data för de sju månaderna som använts för verifieringarna an-
vändes här också. Åter igen inkluderades bara resursen personal. I stor ut-
sträckning var det samma typ av beräkningar som behövde ske för de fyra
användargränssnitten. Enkelt uttryckt handlade det till stor del om att skapa
en snygg fasad för beräkningarna samt göra det möjligt att ändra paramet-
rar för beräkningarna. För what-if analyserna skulle användaren kunna ändra
tidsuppskattningarna (koefficienterna) i tidsekvationerna. För bemannings-
planering skulle användaren kunna ändra fördelning av operatörer, vilket
påverkar tidsåtgång enligt (6.13a). Viss förfining av (6.13a) var nödvändig
för att kunna planera operatörer per station (se resonemang kring figur 6.2).
För att beskriva vad som driver tid inkluderades olika tabeller, grafer och
illustrationer i användargränssnitten. För att underlätta tolkning av resulta-
ten i what-if analyserna presenterades PCS/tim (där PCS avser pieces, t.ex.
antal däck) och tim/år (där 7 månaders data extrapolerades till 12 måna-
der). Omräkning från timmar till kronor gjordes inte här heller, med stöd av
ett pris per arbetstimme enligt avgränsning 3. Ett annat val i designen av
what-if analyserna var uppdelning i olika fall av aktiviteterna. Mycket detal-
jer gömdes från användaren för att göra det enklare att snabbt lära sig att
manövrera verktygen. Av samma anledning begränsades what-if analyserna
till enbart ändringar av tidsuppskattningarna (se tabell 6.9, 6.18 och 6.20).

Direktiv 2 samt utlåtandena av Kaplan och Anderson (2004, 2007), Everaert
och Bruggeman (2007) och Gervais et al. (2010) framhäver vikten av möjlig-
heten till underhåll och vidareutveckling av kostnadsmodellen efter studiens
slut. Författarens erfarenhet säger att det kan vara svårt att överlåta under-
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håll och vidareutveckling av verktyg i Excel (och liknande) till någon som inte
varit engagerad i själva utvecklingen. Efter diskussion med uppdragsgivaren
framstod det att det inte fanns någon som skulle kunna ta över underhåll och
vidareutveckling av verktygen vid studiens slut. Samtidigt var det inte själv-
klart hur framtida förändringar av tidsekvationer kunde underlättas. Det var
också svårt att efterleva “enkelt att förstå hur den färdiga kostnadsmodellen
är uppbyggd och fungerar” enligt direktiv 2, då förståelsen kan antas vara
individberoende. Om det funnits en uttalad person som skulle ta över hade
avstämningar kring modellens uppbyggnad kunnat göras med den personen.
Författaren valde att åtminstone göra det enkelt för vem som helst att kunna
ändra tidsuppskattningar i framtiden. Makron (Excel VBA) undveks också
då det förväntades göra det svårare för någon annan att ta över verktygen.

7.4.2 Resultat vid utveckling av användargränssnitt

Användargränssnitten är uppdelade i flera steg. What-if analyserna har sam-
ma layout för de tre aktiviteterna. Skärmdumpar av alla steg av what-if
analysen för lossning samt utvalda steg för inlagring ges i det här avsnit-
tet, medan alla steg av bemanningsplanering för montering ges i bilaga K.
Skärmdumparna ämnar underlätta tolkning av kommentarer från användbar-
hetstester i i tabell 7.1, 7.2 och 7.3 i avsnitt 7.4.4. Verktygen kan användas
på flera olika sätt. Några förklaringar och exempel ges för what-if analyserna,
enbart för att underlätta tolkning av skärmdumparna.

What-if analys lossning

I steg 1 överblickar användaren vilka fall som kan analyseras.

Figur 7.2: What-if analys lossning steg 1
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Ett fall innebär en delmängd av alla händelser av en aktivitet, t.ex. fall 1
i figur 7.2 innebär enbart lossningar av löslastade personbilsdäck där lager-
personal tömde containern/trailern. “Alla” för ett fall kan läsas som “alla
varianter” eller “inget filter”, t.ex. fall 4 innebär enbart lossningar av löslas-
tat där lagerpersonal tömde containern/trailern för alla typer av artiklar.
Kolumnerna till höger med produktivitet och tidsåtgång/år ämnar guida an-
vändaren kring vilka fall som kan vara intressanta att analysera, t.ex. fall
som står för hög tidsåtgång/år bör typiskt vara mer intressanta. Figur 7.2
visar på stora skillnader i produktivitet mellan olika fall, dvs. det finns stora
skillnader i tidsåtgång mellan olika händelser (lossningar) som beror av av
karaktäristik hos aktiviteten.

I steg 2 väljer användaren ett fall att analysera samt om datan ska avse båda
kunderna, eller endast B2B-kunden, eller endast B2C-kunden.

Figur 7.3: What-if analys lossning steg 2

Att fall 1 valts i figur 7.3 gör att den översta raden i figur 7.2 har grön
text. Att båda kunderna valts i figur 7.3 gör att kolumnerna till höger med
produktivitet och tidsåtgång/år i figur 7.2 visar sammanlagda värden för
båda kunderna. Valen påverkar också steg 3-5 i figur 7.4-7.6.

I steg 3 har användaren möjlighet att ange förändringar av tidsdrivare.

Figur 7.4: What-if analys lossning steg 3 - fall 1.
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I kolumnen längst till vänster i figur 7.4 är förklaring av tidsdrivare utskri-
vet bara för de drivare som påverkar för valt fall och kund, dvs. bara fyra
av drivarna påverkar för fall 1. Kolumnen näst längst till vänster listar de
koefficienter som även ges i tabell 6.18. Förändring som anges i kolumnen
näst längst till höger påverkar både produktivitet och tidsåtgång/år i steg 1
(figur 7.2) och utfallet i steg 4-5 (figur 7.5-7.6).

I steg 4 granskar användaren produktivitet, tidsåtgång/år och fördelning av
tidsåtgång mellan de tidsdrivare som påverkar för valt fall och kund.

Figur 7.5: What-if analys lossning steg 4

Exempelvis innebär 31% av tim/år för “placera däck i säng för hand”
enligt figur 7.5 att den tidsdrivaren står för timmar av tidsåtgången för
lossning, givet att tidsuppskattningen skulle minskas med 25% från till

sekunder per däck enligt steg 3 i figur 7.4.

I steg 5 har användaren möjlighet att notera utfall av förändringar.

Figur 7.6: What-if analys lossning steg 5
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Figur 7.6 visar ett scenario där användaren först sparat produktivitet och
tidsåtgång i nuläget (förändring 0% för alla tidsdrivare i steg 3) och sedan
minskat tidsuppskattningen för att “placera däck i säng för hand” med 25%
enligt figur 7.4. Värdena i alla kolumner genereras automatiskt, med undan-
tag för “manuell kommentar” längst till höger. Användaren kan återupprepa
steg 3-5 för valt fall och kund för att analysera tänkbara förändringar.

Steg 4 om fall 10 (alla lossningar enligt figur 7.2) valts för B2B-kunden respek-
tive B2C-kunden ges nedan för att visa på skillnader mellan de två kunderna.

Figur 7.7: What-if analys lossning steg 4 - fall 10 (allt) för B2B-kunden

Figur 7.8: What-if analys lossning steg 4 - fall 10 (allt) för B2C-kunden
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Figur 7.7 och 7.8 visar bland annat att fler tidsdrivare påverkar tidsåtgång
för B2C-kunden jämfört med B2B-kunden, vilket överensstämmer med nu-
lägesbeskrivningen gällande inleveranser i avsnitt 3.2.3.

What-if analys inlagring

För aktiviteten inlagring innebär fall 15 alla inlagringar - se steg 1 i figur 7.11
på nästa sida. Steg 4 för B2B-kunden respektive B2C-kunden ges nedan.

Figur 7.9: What-if analys inlagring steg 4 - fall 15 (allt) för B2B-kunden

Figur 7.10: What-if analys inlagring steg 4 - fall 15 (allt) för B2C-kunden
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Figur 7.9 och 7.10 visar bland annat att vilka tidsdrivare som påverkar tidsåt-
gång mest skiljer sig åt för B2B-kunden jämfört med B2C-kunden. För B2B-
kunden orsakar de två största tidsdrivarna som är antal fristaplingsplatser
och körsträcka (drivare nummer 3 och 7) ca 2/3 av total tidsåtgång/år, me-
dan för B2C-kunden orsakar de tre största tidsdrivarna som är antal platser
(ej fripstaling eller smalgång), antal artiklar och antal inköp (drivare nummer
1, 8 och 11) ca 2/3 av total tidsåtgång/år.

Steg 1, med värden då båda kunderna valts i steg 2, ges nedan.

Figur 7.11: What-if analys inlagring steg 1

Figur 7.11 visar på stora skillnader i produktivitet mellan olika fall av inlag-
ring. Exempelvis uppskattas genomsnitt personbilsdäck/tim för inlagring
på smalgångsplats (fall 7) medan personbilsdäck/tim för inlagring på
fristaplingsplats, dvs. skillnad med en faktor 17!

Observera att de förklaringar och exempel som ges ovan endast avser att
underlätta tolkning av skärmdumparna. Mer specifikt vad som kan analyse-
ras med verktygen och vad analyserna kan resultera i ligger utanför den här
studien. Verktygen har utvecklats för att kunna användas “på riktigt” efter
studiens slut - som stöd i det kontinuerliga arbetet med att driva produk-
tivitet. Användbarhetstesterna som beskrivs i avsnitt 7.4.3-7.4.4 gav ändå
exempel på vad som kan analyseras med hjälp av verktygen, men desto vik-
tigare indikerade testerna att ledningen tror att verktygen kommer kunna
stödja deras arbete samt att de faktiskt vill använda verktygen.
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7.4.3 Tillvägagångssätt vid användbarhetstestning

Fyra användbarhetstester med totalt fem testdeltagare genomfördes:

1. Bemanningsplanering med arbetsledaren för montering

2. Bemanningsplanering och what-if analyser med ena av lageransvariga

3. Bemanningsplanering och what-if analyser med logistikutvecklaren och
nya enhetschefen, där logistikutvecklaren genomförde testuppgifterna

4. What-if analyser med produktionschefen

För test 2 och 3 där bemanningsplanering och what-if analyser testades var
bemanningsplanering först. För både bemanningsplanering och what-if ana-
lyser började författaren med en introduktion där verktygets syfte förklarades
och en överblick av de olika stegen gavs. Därefter demonstrerade författaren
verktyget genom att själv genomföra en testuppgift. För bemanningsplane-
ring gjorde författaren själv planering för en dag av montering. För what-
if analyserna gjorde författaren själv en utvärdering för lossning. Därefter
gav författaren tesdeltagaren en uppgift. För bemanningsplanering uppma-
nades testdeltagaren att planera bemanning för en annan dag av montering.
För what-if analyserna uppmanades testdeltagaren att själv göra en utvär-
dering för inlagring. Testdeltagaren gavs stor frihet i genomförandet av te-
stuppgifterna, men författaren gav uppmaningar när det ansågs nödvändigt.
Under alla testerna växlade det mellan att testdeltagaren tänkte högt och
dialog mellan författaren och testdeltagaren. Författaren förde anteckning-
ar för hand av testdeltagarnas kommentarer som sammanställdes digitalt
efter testerna. De renskrivna anteckningarna togs sedan till testdeltagarna
för genomläsning, utan att några korrigeringar behövde göras. De renskriv-
na anteckningarna från alla tester sammanställdes sedan. Inga förändringar
av verktygen gjordes mellan testerna - med ett litet undantag, nämligen att
efter test 1 uppdaterades beräkningen av produktivitet för bemanningspla-
neringen så att raster exkluderades, baserat på feedback från arbetsledaren.
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7.4.4 Resultat vid användbarhetstestning

Kommentarer från användbarhetstesterna har sammanställts i tabell 7.1 för
bemanningsplanering samt tabell 7.2 och 7.3 för what-if analyser. Kommen-
tarerna har ordnats enligt de olika stegen i verktygen (se avsnitt 7.4.2), där
“-” avser något mer generellt som inte hör till något specifikt steg. I tabeller-
na ges även vem som sa kommentaren samt en klassificering enligt följande:
“+” för något positivt, t.ex. något som hjälpte användaren att uppnå sina
mål eller något som användaren uttryckte uppskattning för, “−” för en för-
bättringsmöjlighet av verktyget, t.ex. något användaren saknade eller tyckte
kunde göras annorlunda, samt “±” för både och. Det framgick att det finns
en del förbättringsmöjligheter av verktygen. Flera av de åtgärdsförslag som
identifieras innebär relativt enkla förändringar som åtgärdas innan slutgiltig
överlämning till uppdragsgivaren, utan att det dokumenteras i rapporten.

Kommentarerna i tabell 7.1, 7.2 och 7.3 indikerar samtidigt att verktygen re-
dan är användbara enligt riktlinjerna av Rubin och Chisnell (2008). Gällande
bemanningsplaneringen är “Det här underlättar planeringen”, “Jag kommer
vilja prova använda verktyget på riktigt” och “Vill testa med den beman-
ning vi räknat på för kommande säsongen” exempel på kommentarer som
indikerar att verktyget hjälper användaren att uppnå sina mål och en vilja
att använda verktyget överhuvudtaget. För what-if analyserna är “Bra, då
kan vi ju utvärdera en investering jag funderat på”, “Det här gör att vi kan
jämföra och se vad som är viktigt” och “Det här verktyget är bra för det ger
bör-värden” exempel som indikerar det. Författaren upplevde att testdelta-
garna tog många egna initiativ, exempelvis att de själva kom på olika what-if
scenarior de ville testa, vilket också indikerar en vilja att använda verktygen.

För både bemanningsplaneringen och what-if analyserna lyckades deltagar-
na genomföra testuppgifterna, vilket indikerar att de snabbt kunde lära sig
manövrera verktygen. Kommentarer som “Efter några gånger till så skulle
det här flyta på bra” för bemanningsplaneringen och “För att välja fall att
analysera kollar jag på tidsåtgång/år” för what-if analyserna indikerar också
det. Positiva uppfattningar om verktygen blev uppenbart genom kommenta-
rer som “Verktyget känns smart” och “Klockrent verktyg!” för bemannings-
planeringen samt “Elegant verktyg måste jag säga” och “Jättebra, perfekt
verktyg för att se vad som är värt att satsa på” för what-if analyserna. Att
deltagarna kunde uppnå sina mål, lära sig manövrera verktygen och hade
positiva uppfattningar talar för att verktygen kan stödja arbetet med både
bemanningsplanering och effektivisering, vilket ingår i studiens syfte.
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Tabell 7.1: Användbarhetstester för bemanningsplanering montering.
AL: arbetsledare, LA: lageransvarig, LU: logistikutvecklare, EC: enhetschef.
+: positivt, −: förbättringsmöjlighet, ±: både och.

Steg Vem Typ Kommentar av testdeltagare
1 LA ± Var kommer datan från? [. . . ] Jaha, då förstår jag.
1 AL − Vore bra att också se hur många hjul som är lågprofil.
1 LA ± Tidsåtgång övrigt, vad händer med den? [. . . ] Okej, bra.
1 LU − Vilken var det som var mantimmar?
1 AL + Bra att skilja på klocktid och tidsåtgång.
2 AL − Här krävs nog viss kunskap om hur monteringen fungerar.
2 LU,

EC
− Vore bättre att ha steg 3 innan steg 2, så att bestämmer

arbetstider först och sedan fördelar operatörer utifrån det.
2 AL − Senare kanske planeringen kan ske automatiskt [. . . ] Eller

om man har några mallar för fördelning av operatörer.
3 AL + Grafen är ett bra stöd. Intressant att se skillnader mellan

stationerna. Bra att kunna ta höjd utifrån senaste sluttid.
3 LA + Okej, det blir för sen sluttid, då vill jag ändra fördelning.
3 AL + Framgår att jämnare tid mellan stationerna vore bra.
3 LA + Tydligt att ska fördela jämnt mellan stationerna.
3 LA + Idealt är att använda få operatörer över en hel dag.

Med verktyget kan man komma nära 8 timmar.
3 LA + Bra att tänka tidigast sluttid och ta marginal från det.
4 LA ± Är inte helt med på skillnaden mellan steg 2 och steg 4

[. . . ] Jaha, det borde underlätta för arbetsledaren.
4 AL + Det här underlättar planeringen och tabellen kan utnyttjas

då kommunicerar med bemanningsföretaget och operatörer.
5 AL − Tidsåtgång som ger produktivitet ska exkludera raster.
5 AL + Förväntad produktivitet är bra för att utvärdera planen.
- AL ± Jag kommer vilja prova att använda verktyget på riktigt,

men kommer nog ta lite tid innan jag litar på alla tider.
- LA + Verktyget känns smart. Verkar som att allt viktigt är med.
- EC + Klockrent verktyg! Det här bör underlätta arbetsledningen.
- AL + Om det visar sig att verktyget fungerar bra kommer det

underlätta arbetsledningen och minska administration.
- LU + Efter några gånger till så skulle det här flyta på bra.
- EC + Vi kan också använda det här om vi någon dag måste

vara klara extra tidigt.
- EC + Vill testa med den bemanning vi räknat på för kommande

högsäsongen [...] Stämmer ju bra med våra beräkningar!
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Tabell 7.2: Användbarhetstester för what-if analyser lossning och inlagring.
LA: lageransvarig, LU: logistikutvecklare, EC: enhetschef, PC: produktions-
chef. +: positivt, −: förbättringsmöjlighet, ±: både och. Del 1/2.

Steg Vem Typ Kommentar av testdeltagare
1, 2 LU + Bra att det är uppdelat i fall så här.
1, 2 LU + För att välja fall att analysera kollar jag på tidsåtgång/år.

Är intresserad av det som står för stor del av tidsåtgången.
1, 2 PC + Jag tänker att jag vill kolla på det fall som kostar mest tid.
1, 2 PC + Bra, då kan vi ju utvärdera en investering jag funderat på.
3 LU ± Visst är det så att dom här tidsdrivarna inte påverkar här?
3 PC + Jag kollar på drivarnas enheter för att se vad som driver tid.
3 PC − Det är inte helt lätt att förstå vad respektive tidsdrivare

består av, det kanske går att döpa om dem
3, 5 LA + Tiden per inköp borde kunna minskas. Okej, så om den

minskas till min sparar det över timmar per år.
3, 5 LU + Tänker att jag borde kunna få ned den här tiden med 25%

[. . . ] Om jag sedan sänker tiden per inköp till min ger det
ytterligare PCS/tim [. . . ] Bra att få automatiska
kommentarer, blir tydligt att se vad jag gjort.

3, 5 LU + Nu vill jag se vad som händer om smalgång skulle skrotas
[. . . ] Okej, nu vill prova att sänka tiden för fristapling.

4 LU + Okej, så nu ser jag hur timmarna är fördelade.
4 LA + Bra att kunna se total tid visuellt på det här sättet.
4 LA + Intressant, tidsåtgång för inköp är hög. Jag vet om att det

är mycket spring för att hämta dokumentation.
4 PC + Med hjälp av grafen kan jag se vad som är viktigt, så här

skulle jag exempelvis vilja att vi gör en mer detaljerad
analys och dyka ned i vad tid per plats består av.

4 PC + Intressant att jämföra fördelning mellan olika tidsdrivare
och produktivitet totalt sett mellan de två kunderna

- PC − Vilken data bygger det på? [. . . ] Okej, då vore det bra att
se totala antal PCS/år och ha möjligheten att skala upp
eller ned beroende på prognos för att tim/år ska bli rättvist.

- LA + Det här verkar också vara ett smart verktyg!
- PC + Elegant verktyg måste jag säga!
- LU + Jättebra, perfekt verktyg för att se vad som är värt att

satsa på. Grafen, PCS/tim och tim/år gör allt tydligt
- LA + Det här gör att kan jämföra och att se vad som är viktigt.

Sedan får vi själva vara kreativa för att minska tiderna.
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Tabell 7.3: Användbarhetstester för what-if analyser lossning och inlagring.
LA: lageransvarig, LU: logistikutvecklare, EC: enhetschef, PC: produktions-
chef. +: positivt, −: förbättringsmöjlighet, ±: både och. Del 2/2.

Steg Vem Typ Kommentar av testdeltagare
- EC + Okej, så det här är alltså bör-värden? Jättebra!
- PC + De här verktygen är bra för de ger bör-värden. Våra

produktivitetsuppföljningar ger oss är-värden, som i
nuläget är betydligt sämre. Våra toppnoteringar är i
nivå med bör-värden enligt de här verktygen. Genom
bättre arbetsledning och bättre mätning borde våra
är-värden kunna närma sig de här bör-värdena.

- PC + Det ger oss också nyttig information för att utvärdera
bemanningsföretagets prissättning gentemot oss

7.5 Sammanfattning

Tillvägagångssättet för studiens tredje fas bestod av utveckling av användar-
gränsnitt i Excel och användbarhetstester inspirerade av tänka-högt-metoden.
Resultatet från utvecklingen var fyra användargränssnitt; what-if analyser för
aktiviteterna montering, lossning och inlagring samt bemanningsplanering för
aktiviteten montering. Resultatet från användbarhetstesterna var kommen-
tarer (feedback) från fem olika medarbetare vid däcklagret, som indikerade
både att verktygen var användbara och att de förväntas kunna stödja arbetet
med att driva produktivitet i form av effektivisering och bemanningsplane-
ring. Således besvarades frågeställning 5 och 6. Dessutom uppfylldes den
andra delen av syftet, nämligen “som kan tillämpas för att stödja PostNords
arbete med att driva produktivitet”.
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Kapitel 8

Diskussion

I bakgrunden till studien i avsnitt 1.1 beskrivs att TDABC behandlats i lit-
teraturen i mindre än femton år och att det finns ett uttalat behov av vidare
studier av metodiken. Exempelvis uppmanar Hoozée och Bruggeman (2010)
framtida studier att belysa både designprocessen för TDABC och karaktä-
ristiken av den färdiga kostnadsmodellen ute i andra företag. Både Everaert
et al. (2008) och Somapa et al. (2012) efterfrågar speciellt att framtida stu-
dier belyser framtagning av tidsuppskattningar för tidsekvationerna. Nedan
diskuteras hur den här studien bidrar till metodiken TDABC. Studien ger
både metodologiska bidrag och analytiska bidrag, enligt vad som beskrivs av
Blomkvist och Hallin (2014) i avsnitt 4.4. Diskussionen är uppdelad i fyra
teman; rekommendation av en övergripande metod (process) för TDABC, re-
flektion kring specifika aspekter av den övergripande metoden, karaktäristik
av den färdiga kostnadsmodellen samt anvisningar gällande viktiga val (ställ-
ningstaganden) för modelleringen av tidsekvationer. Fokus ligger till stor del
vid sådant som inte bör vara unikt för den här studien och därmed har po-
tential att kunna generaliseras till TDABC metodiken.

8.1 Övergripande metod för
tidsdriven ABC-kalkylering

Studiens upplägg (vägen till målet) enligt figur 2.1 visade sig vara en bra
vägledning för genomförandet av studien. Studiens upplägg var en anpassning
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av det upplägg som beskrivs av Kaplan och Anderson (2007). Som nämns i
avsnitt 2.4 var författarens förväntning att ordningsföljden mellan och inom
faserna endast var riktlinjer, eftersom det sannolikt skulle bli nödvändigt
att återvända till tidigare steg för att göra revideringar. Den förväntningen
överensstämde med det faktiska tillvägagångssättet, minst sagt. För att få ett
användbart resultat visade det sig nödvändigt att arbeta väldigt iterativt. Det
berodde delvis på att de tre elementen tidsdrivare, tidsuppskattningar och
tidsekvationer är mer beroende av varandra än vad författaren hade förväntat
sig innan studiens genomförande. Ett exempel är att det visade sig att det
inte alltid är självklart hur en identifierad tidsdrivare kan inkorporeras i en
tidsekvation - till exempel kan det vara så att tidsuppskattningar behöver
tas fram innan tidsekvationen kan fastställas. Ett annat exempel är att det
ibland är nödvändigt att för samma aktivitet växla mellan regressionsanalys
och tidsstudie flera gånger, eftersom nya delresultat ger nya insikter. För att
bättre skildra det iterativa (snarare än sekventiella) förfarandet har en ny
skiss av en övergripande metod (process) för tidsdriven ABC-kalkylering tagit
fram - se figur 8.1. Den övergripande metoden speglar både hur författaren
upplevde tillvägagångssättet i retrospektiv, men också hur författaren själv
skulle tänka kring ett liknande projekt i framtiden. Figur 8.1 skiljer sig från
figur 2.1 på flera andra sätt än förtydligen av det iterativa. Bland annat har
fler av metodvalen inkluderats, samtidigt som “identifiering av tidsdrivare”
och “framtagning av tidsuppskattningar” inte längre illustreras som delar av
upplägget, utan snarare output från en av faserna.

Valet i studiens upplägg att arbeta med en aktivitet i taget visade sig vara
helt avgörande för att kunna efterleva direktiv 1 om att den färdiga kost-
nadsmodellen ska kunna användas. Författaren rekommenderar framtida stu-
dier att också arbeta med en, eller ett par, aktiviteter i taget. Anledningen
till det är inte bara att minska risken för att inte kunna leverera ett an-
vändbart resultat till uppdragsgivaren på grund av tidsbrist, utan också att
komplexiteten från fler än en eller ett par aktiviteter kan bli överväldigande
att hantera samtidigt. Trots att kontexten för studien kan anses tämligen
enkel, med bara två kunder och få typer av artiklar, var respektive aktivitet
ändå svår att modellera i en tidsekvation. Ett förslag för framtida studier
är att, till skillnad från den här studien, endast göra den översiktliga kart-
läggningen för alla aktiviteter och sedan direkt börja med utvecklingen av
kostnadsmodellen för ett urval av en eller ett par aktiviteter. Därav skiljer
sig figur 8.1 från figur 2.1 i det att den detaljerade kartläggningen ligger
inom loopen för aktiviteterna. En anledning till det är att detaljerade pro-
cesskartor som utvecklas utan att sedan användas kan bli obsoleta, vilket
för den här studien troligen gäller för aktiviteterna plockning, dubbning och
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Figur 8.1: Övergripande metod (process) för tidsdriven ABC-kalkylering -
författarens rekommendation för framtida studier, vilket är en modifiering
av studiens upplägg i figur 2.1 för att bättre skildra tillvägagångssättet

avmontering. En uppenbar fördel med att börja med översiktlig kartlägg-
ning är att tydligare kunna definiera vilka aktiviteter som ska inkluderas i
kostnadsmodellen. Ett annat, mer specifikt, exempel på fördel från den här
studien var att det skapande medvetenhet om att inlagringar inte bara sker
vid inleveranser utan också efter dubbning, vilket påverkade hur data behöv-
de filtreras. Många andra praktiska aspekter har kunnat fångats upp genom
att spendera mycket tid ute i däcklagret för ad hoc intervjuer och observa-
tioner. Framtida studier kan också förväntas gynnas av att spendera en hel
del tid på plats för att kunna fånga upp praktiska aspekter.
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8.2 Specifika aspekter av
den övergripande metoden

En lärdom från de semi-strukturerade intervjuerna är att en viss förståelse
för aktiviteterna är nödvändig innan operatörer eller arbetesledare intervjuas
gällande tidsdrivare. Insikten kom från att flera operatörer inte själva nämn-
de några tidsdrivare som skulle kunna anses uppenbara, exempelvis antal
kollin vid lossningar eller körsträcka med truckar vid inlagring. Däremot när
författaren nämnde de potentiella tidsdrivarna blev gensvaret att det själv-
klart påverkar tidsåtgång. För att minska risken att “missa” tidsdrivare är
det lämpligt att intervjuaren tänker igenom möjliga tidsdrivare innan inter-
vjuerna (t.ex. baserat på den detaljerade kartläggningen, andra observationer
och intuition) för att sedan stämma av drivarna med respondenten, även om
respondenten själv inte nämnt dem.

“Avstämningar & bearbetning av data” inkluderades i figur 8.1 för att fram-
häva betydelsen av den här aspekten - om ambitionen är att utveckla en
kostnadsmodell som kan användas i praktiken. Kaplan och Anderson (2007)
påpekar förvisso att avstämning ska göras för att identifiera vilken data som
kan fås från olika IT-system, men författaren hade trots det underskattat
hur stor del av arbetet som skulle komma att kretsa kring datan. Utöver
avstämningar och bearbetning gick mycket tid åt att säkerställa tillförlitlig-
heten av datan. Om utvecklingen av tidsekvationerna skett utan ambitio-
nen att utveckla- och tillämpa den färdiga kostnadsmodellen hade arbetet
gått mycket snabbare. Det skulle fortfarande kunna finnas värde i enskilda
tidsekvationer för att förstå vad som driver tid, men tillämpningarna för att
stödja arbetet med att driva produktivitet hade inte varit möjliga utan ett
kontinuerligt arbete med datan för variablerna i tidsekvationerna.

Regressionsanalys bör användas med försiktighet - det kan betraktas som ett
verktyg som utnyttjas efter att förståelse har skapats för både aktiviteten och
den data som är associerad med aktiviteten. Regression kan användas för att
påvisa samvariation mellan variabler. Det är dock viktigt att komma ihåg att
samvariation mellan variabler inte är tillräckligt för att ett kausalt samband
(orsak-verkansamband) ska råda (Nyquist, 2017). Ett exempel från den här
studien när det inte var lämpligt att direkt använda regressionskoefficien-
terna är regression 12 för lossning enligt tabell 6.12, där det testades hur
vikt av lastbilsdäck påverkar tid per däck. Baserat på observationer var det
uppenbart att hur många däck operatören kan lyfta med trucken åt gången
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tillsammans med antal däck var avgörande för tidsåtgången (se bilaga G).
Med ambitionen att förstå vad som driver tid hade det därför varit olämpligt
att enbart modellera med däckens vikt, vilket däremot var lämpligt för per-
sonbilsdäck som lyfts för hand där vikten har en direkt påverkan. En annan
begränsning med regressionsanalys uppenbarades då montering studerades.
Där var antal hjul rätt tidsdrivare, men att bara använda regressionskoeffi-
cienterna gav inte tillräckligt djup förståelse för vad som driver tid, vilket
motiverade kompletterande tidsstudie. Författaren anser att tidsstudie kan
betraktas som ett nödvändigt komplement till regressionsanalys om djupare
förståelse kring tidsdrivare söks samtidigt som tillgänglig data är begränsad
- sett till antal datapunkter och/eller variabler för datapunkterna.

8.3 Karaktäristik av
den färdiga kostnadsmodellen

Här diskuteras två egenskaperna hos de färdiga tidsekvationerna som skulle
kunna vara applicerbara mer generellt vid modellering av tidsekvationer.

1) För en aktivitet som involverar flera operatörer kan vissa tidsupp-
skattningar bero av antalet operatörer medan andra inte gör det.
Ett exempel på det från den här studien är aktiviteten lossning och fal-
let löslastade personbilsdäck där tiden för att placera däck i säng beror av
antal operatörer, medan tiden för att hämta och lämna säng inte beror av
antal operatörer - se (6.14d) och (6.14t) i avsnitt 6.5.4. Här är det nöd-
vändigt att skilja på klocktid och tidsåtgång. Anta en godtycklig aktivitet
med några tidsdrivare (X1, X2, ...) vars tidsuppskattningar (β1, β2, ...) beror
av antal operatörer och att resterande tidsdrivare (..., Xp−1, Xp) har tidsupp-
skattningar (..., βp−1, βp) som inte beror av antal operatörer. Anta vidare att
alla tidsuppskattningarna som beror av antal operatörer (β1, β2, ...) minskar
med fler antal operatörer, men att de inte minskar med mer än en faktor 1/n
där n är antalet operatörer. Till exempel, om antalet operatörer ökar från
en till två får det som mest innebära en halvering av tidsuppskattningen.
Givet de förutsättningarna gäller att en ökning av operatörer alltid kom-
mer innebära en minskning av klocktid men en ökning av tidsåtgång. (Kom
ihåg att tidsåtgång fås av klocktid multiplicerat med antal operatörer). Om
minimal tidsåtgång är en målsättning blir implikationen för bemanning av
en sådan aktivitet att minimera antalet operatörer med begränsningen att
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klocktiden inte får bli för lång. Det här gäller för exemplet med löslastade
personbilsdäck från den här studien, men författaren anser att det inte finns
något som talar för att de här förutsättningarna skulle vara helt unika för en
aktivitet i den här studien. Modellering av tidsekvationer för aktiviteter som
involverar (samarbete mellan) flera operatörer och tillämpningar av sådana
tidsekvationer framstår som ett intressant område för vidare studier.

2) För en aktivitet som begränsas av en flaskhals kan väntetid mo-
delleras som en typ av tidsdrivare. Ett exempel på det från den här
studien är aktiviteten montering där tidsåtgång per dag modellerades som
en summa av “vanliga” tidsdrivare och väntetid. Antal hjul och antal order
utgjorde “vanliga” tidsdrivare, medan väntetid baserades på att arbetet sker
i ett flöde som består av stationer där tidsåtgång mellan stationer skiljer
sig åt - se (6.13a) i avsnitt 6.4.4. Här kan summan av tidsåtgång för de
“vanliga” tidsdrivarna och väntetid antas vara lika med klocktid multiplice-
rat med antal operatörer. Det är nog mer intuitivt att tänka kring klocktid
multiplicerat med antal operatörer, speciellt om det finns en uttalad kapa-
citet för aktiviteten. Till exempel är det då enkelt att tänka i banorna “vår
kapacitet är hjul/mantimme, så 200 hjul kan göras av 4 operatörer på
timmar” (där kapaciteten per definition avgörs av flaskhalsen). Ett sådant
påståendet är både sant och pragmatiskt. Det hade för exemplet varit enkelt
att använda minuter/hjul som tidsuppskattning för tidsdrivaren antal hjul.
En sådan förenkling kan dock minska värdet av tidsekvationerna. Genom att
modellera väntetid som en typ av tidsdrivare kunde bättre förutsättningar för
effektivisering och bemanningsplanering skapas. Resonemanget kring att tre
operatörer borde kunna hålla samma takt som fyra operatörer i avsnitt 6.4.4
och illustrationen av just det i figur K.1-K.5 i bilaga K exemplifierar vär-
det av att inte bara låta tidsuppskattningarna för de “vanliga” tidsdrivarna
absorbera väntetid på grund av flaskhalsen.

8.4 Viktiga val för
modellering av tidsekvationer

Här diskuteras fyra typer av ställningstaganden som inte var uppenbara för
författaren vid studiens inledning, men som efterhand utkristalliserats som
viktiga val för modelleringen. De här valen skulle kunna vara av generellt
intresse att ta i beaktning vid utveckling av tidsekvationer.
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1) Är det tillräckligt att det finns historisk data för de variabler
som inkluderas i tidsekvationerna, eller måste samma typ av data fin-
nas för framtida händelser också? Avstämningarna av data för identifierade
tidsdrivare som gjordes under den här studien avsåg främst historisk data.
För aktiviteten montering fanns för alla variabler dessutom data för framtida
händelser (morgondagens utleveranser av monterade hjul), vilket inte var fal-
let för aktiviteterna lossning och inlagring (morgondagens inleveranser). Av
den anledningen kunde samma typ av tillämpning som gjordes för montering
inte göras för lossning och inlagring. För en studie där det enbart är beman-
ningsplanering som står i fokus går det att tänka sig att under modelleringen
ha utgångspunkten att bara modellera med variabler för vilka det finns data
för framtida händelser också. Några risker med ett sådant angreppssätt är
att färre variabler kan användas och att variablerna som kan inkluderas inte
är vad som egentligen driver tid, vilket då skulle resultera i sämre förkla-
ringsgrad. De riskerna skulle dock kunna övervägas av att tillämpningar som
i alla fall går att använda den dagliga verksamheten.

2) Är det tillräckligt med ett rimligt kapacitetsutnyttjande totalt
sett, eller bör tidsekvationerna ge hög förklaringsgrad per dag och/eller per
händelse också? Att verifiering av kostnadsmodellen resulterar i ett rimligt
kapacitetsutnyttjande totalt sett (t.ex. kring 100 %) är ingen garanti för att
tidsekvationerna ger en vettig förklaring av vad som driver tid. Det kan exem-
pelvis vara så att överskattningar av tidsuppskattningar för några variabler
tas ut av underskattningar av tidsuppskattningar för - eller avsaknaden av -
andra variabler. Att utvärdera förklaringsgrad (R2) per dag eller händelse är
en möjlighet för att öka tillförlitligheten till tidsekvationernas förmåga att
verkligen förklara vad som driver tid. Bara att plotta uppskattad och faktisk
tidsåtgång per händelse i en graf kan räcka långt - och vara nog så viktigt
för att skapa tillit till tidsekvationerna.

3) Bör tidsekvationer matcha befintliga definitioner av aktiviteter
(transaktioner), exempelvis transaktioner som intäkter i kunduppdragen är
baserade på? Eller transaktioner som kostnader gentemot bemanningsföretag
är baserade på? De här två exemplen är tagna från PostNords förutsättning-
ar, men kan antas gälla för fler aktörer inom tredjepartslogistik. Befintliga
definitioner avser alltså hur fallföretaget definierar aktiviteter i utgångsläget
och att matcha dem kan antas främja jämförbarhet med existerande underlag
för t.ex. fakturering eller interna mått för den operativa verksamheten. I den
här studien gjordes inget försök att få tidsekvationer och variabler att mat-
cha med befintliga definitioner av transaktioner. Om fokus inte varit enbart
kostnader utan också lönsamhet hade det varit mer intressant. Kaplan och
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Anderson (2004, 2007) framhäver att TDABC kan användas för att utvärde-
ra prissättning. På grund av komplexiteten i tredjepartslogisik kan det antas
förekomma kunduppdrag där vissa typer av transaktioner är lönsamma för
TPL-aktören, medan andra inte är det. TDABC ger en möjlighet att kunna
analysera lönsamhet per typ av transaktion, vilket då kan behöva tas i åtanke
vid utvecklingen av tidsekvationerna. En operativ kostnadsmodell baserat på
TDABC skulle kunna utnyttjas av TPL-aktören både vid omförhandlingar
med befintliga kunder och förhandlingar med nya kunder.

4) Hur ska tidsdrivare som beror av individer hanteras, eller ska
det inte hanteras alls? För den här studien togs hänsyn till skillnader mellan
individer för aktiviteten montering, men inte för aktiviteterna lossning och in-
lagring. För montering gjordes ändå inte två versioner av kostnadsmodellen
(se direktiv 3), utan hänsyn togs bara i det avseendet att skillnader mel-
lan individer beaktades vid val av tidsuppskattningar. Kaplan och Anderson
(2007, sida 255) medger att det finns skillnader mellan individer, men menar
att medelvärden bör användas för att inte låta sådana skillnader påverka den
uppskattade kostnaden för produkter och kunder. Det resonemanget är inte
lika självklart om fokus är effektivisering eller bemanningsplanering, speci-
ellt bemanningsplanering om skillnaderna mellan individer är stora medan
acceptansen för överbemanning är låg. Gällande tidsstudier nämner Zandin
(2001) bedömningsfaktorer för att justera för operatörers skicklighet och an-
strängning. Författaren anser att om det anses nödvändigt att inkorporera
skillnader mellan individer i tidsekvationer bör det göras på ett objektivt
sätt. Det skulle kunna anses oetiskt att modellera skillnader mellan indivi-
der och speciellt om det involverar subjektiva bedömningar. Ett sätt att göra
det objektiv skulle vara att använda regressionsanalys, vilket gjordes för ak-
tiviteten montering, dock med data per dag. För bättre möjlighet att mäta
skillnader kan automatisk datainsamling (t.ex. via streckkodsläsning) vara
att föredra. För den här studien fanns den möjligheten för aktiviteten inlag-
ring, där varje inlagring var associerad med en användare, dvs. en operatör.
Författaren tror dock att det i de flesta fall är mer pragmatiskt att acceptera
skillnader mellan individer och inte försöka modellera dem. Standardisering
och träning är exempel på sådant som bör kunna minska skillnader, men i
många fall går nog inte skillnader att eliminera helt, exempelvis på grund av
att ansträngning (som bland annat kan bero på motivation) är en faktor.
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Kapitel 9

Slutsatser

Vid däcklagret i Norrköping står PostNord för logistikaktiviteter i samband
med inleveranser, lagring, förädling och utleveranser åt flera återförsäljare.
Personalkostnader är den överlägset största kostnadsposten och därför foku-
serar ledningen på att driva produktivitet, bland annat genom effektivisering
och högre precision vid bemanningsplanering. Studiens syfte var att utveckla
en kostnadsmodell baserat på tidsdriven ABC-kalkylering för den operativa
verksamheten i däcklagret, som kan tillämpas för att stödja PostNords arbete
med att driva produktivitet. Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC)
är en metodik för att uppskatta åtgången av resurser som personal och ma-
skiner för olika transaktioner, produkter eller kunder (Kaplan och Anderson,
2004). Genom att modellera verksamheten i tidsekvationer som bygger på
tidsuppskattningar är det möjligt att visa hur karaktäristik hos olika order
och aktiviteter påverkar tidsåtgång (Kaplan och Anderson, 2004).

Studiens syfte uppfylldes genom ett upplägg som var inspirerat av Kaplan
och Anderson (2007) och bestod av tre faser; processkartläggning, tidsdriven
ABC-kalkylering och utvärdering av tillämpningar. Ett direktiv för studien
var att den färdiga kostnadsmodellen ska kunna användas och därför ut-
vecklades tidsekvationer för en aktivitet i taget. Totalt hanns tre aktiviteter
med; montering, lossning och inlagring. Tillvägagångssättet för studiens and-
ra fas bestod av avstämningar och bearbetning av data, regressionsanalyser,
tidsstudier, intervjuer, observationer samt färdigställande och verifiering av
kostnadsmodeller i Excel. De färdiga kostnadsmodellerna för montering och
inleveranser (vilket inkluderar lossning och inlagring) uppvisade både rim-
lighet och lovande precision dag-för-dag, baserat på kapacitetsutnyttjande i
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form av uppskattad tid med ekvationerna dividerat med rapporterad tidsåt-
gång. Tillvägagångssättet för studiens tredje fas bestod av utveckling av an-
vändargränsnitt i Excel och användbarhetstester inspirerade av tänka-högt-
metoden. Resultatet från utvecklingen var fyra användargränssnitt; what-if
analyser för montering, lossning och inlagring samt bemanningsplanering för
montering. Resultatet från användbarhetstesterna var kommentarer (feed-
back) från fem olika medarbetare vid däcklagret, som indikerade både att
verktygen var användbara och att de förväntas kunna stödja arbetet med att
driva produktivitet i form av effektivisering och bemanningsplanering.

I litteraturen finns ett uttalat behov av vidare studier av metodiken TDABC.
Exempelvis uppmanar Hoozée och Bruggeman (2010) framtida studier att
belysa både designprocessen för TDABC och karaktäristiken av den färdi-
ga kostnadsmodellen ute i andra företag. Både Everaert et al. (2008) och
Somapa et al. (2012) efterfrågar speciellt att framtida studier belyser fram-
tagning av tidsuppskattningar för tidsekvationerna. Den här studien bidrar
till metodiken på följande sätt (se kaptiel 8 för detaljer):

• En övergripande metod (process) för tidsdriven ABC-kalkylering som
framtida studier kan använda (se avsnitt 8.1 och speciellt figur 8.1)

• Lärdomar kring specifika aspekter av den övergripande metoden som
intervjuer, avstämningar och bearbetning av data samt användning av
regressionsanalyser och tidsstudier (se avsnitt 8.2)

• Exemplifiering av karaktäristik av den färdiga kostnadsmodellen och
implikationer av de egenskaperna (se avsnitt 8.3)

– För en aktivitet som involverar flera operatörer kan vissa tidsupp-
skattningar bero av antalet operatörer medan andra inte gör det

– För en aktivitet som begränsas av en flaskhals kan väntetid mo-
delleras som en typ av tidsdrivare

• Anvisningar gällande viktiga val (ställningstaganden) för modelleringen
av tidsekvationer och implikationer av dem (se avsnitt 8.4)

– Är det tillräckligt att det finns historisk data för de variabler som
inkluderas i tidsekvationerna?

– Är det tillräckligt med rimligt kapacitetsutnyttjande totalt sett?
– Bör tidsekvationer matcha befintliga definitioner av aktiviteter?
– Hur ska tidsdrivare som beror av individer hanteras?
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Bilagor
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Bilaga A

Generell intervjuguide för
identifiering av tidsdrivare

Den text nedan som är markerad i grått ersätts med konkret information vid
förberedelse inför en intervju. “N” avser det sista frågeområdet, t.ex. N = 5.

Benämning av aktivitet  

(eventuellt också specificering av en kund och/eller en variant av aktiviteten) 

1) Övergripande för aktiviteten 

a) Vad för målsättningar finns gällande hur mycket en operatör ska hinna med på en timme? 

b) Hur väl överensstämmer målsättningarna med vad operatörer faktiskt hinner med? 

2) Uppräkning av en eller flera delaktiviteter (eventuellt också specificering av ett visst fall) 

a) Vad (vilka faktorer) påverkar hur lång tid det tar? 

b) Hur mycket påverkar (hur stor skillnad gör) respektive faktor? 

… 

N) Uppräkning av en eller flera delaktiviteter (eventuellt också specificering av ett visst fall) 

a) Vad (vilka faktorer) påverkar hur lång tid det tar? 

b) Hur mycket påverkar (hur stor skillnad gör) respektive faktor? 
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Bilaga B

Formulär för tidsstudie

Själva formuläret ges på nästa sida.

I kolumnen delaktivitet noterades referenser till processkartor, t.ex. “4.1-4.3”.
I kolumnen kommentar noterades vilken operatör som observerades samt vil-
ken variant det gällde om det för samma steg i processkartor fanns olika va-
rianter, t.ex. “1 fälg/kartong” för delaktiviteten sprätta för aktiviteten mon-
tering. Dessutom noterades antalet av tidsdrivare som respektive mätning
typiskt avsåg, t.ex. “4 hjul” för de flesta element av aktiviteten montering.

I de bredare cellerna i matrisen noterades tider i formatet minuter:sekunder.
I de smalare cellerna i matrisen noterades referenser till specifika kommenta-
rer, t.ex. “3” i en smal cell hänvisade till den tredje specifika kommentaren
nedanför matrisen. Sådana kommentarer kunde exempelvis gälla avvikelser
från det typiska antalet av tidsdrivaren, eller störningar i mätningarna som
kunde innebära att mätvärdet kanske inte borde användas vid val av stan-
dardtider. Dessutom användes de specifika kommentarerna för att notera
karaktäristik, t.ex. profil och dimension hos hjul för delaktiviteten montera
för aktiviteten montering.

Fältet för kladd användes för att anteckna start och sluttider för hela tillfället,
vilket exempelvis kunde vara från dagens början till förmiddagsrasten, samt
andra kommentarer som inte var relaterade till en specifik mätning.
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Bilaga C

Jämförelse av insamlad data
med författarens noteringar för
montering

Nedan ges jämförelse av insamlad data från produktivitetsuppföljning, sam-
manställningar av bemanningsrapporter samt WMS med författarens note-
ringar från dag 2-6 av tidsstudien för montering. Jämförelsen underlättade
bedömning av tillförlitligheten av historisk data inför regressionanalyser vid
framtagning av tidsuppskattningar.
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Bilaga D

Resterande histogram för
tidsstudien för montering

Histogram för element 3-7 för respektive operatör följer. Vad som avses med
respektive element beskrivs i tabell 6.4 i avsnitt 6.4.4.
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Bilaga E

Profil och dimension för
element 4 från tidsstudien för
montering

Nedan ges grafer för element 4 från tidsstudien för respektive operatör med
kvoten profil/dimension på x-axeln och tid per hjul på y-axeln. En klassi-
ficering av två typer av lågprofil har gjorts vilket beskrivs i avsnitt 6.4.4.
Vid varje mätpunkt är “profil-dimension” utskrivet. De streckade linjerna är
resultatet av enkla regressioner.
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Bilaga F

Oregelbundna moment
inkluderade i övrig tid för
montering

• Förflyttningar av hjul på rullbana
• Gå mellan stationer
• Förflyttning av pallar med däck och fälg med hjälp av truck
• Förflyttning av kartong med tillbehör till hjulen
• Ta av och på handskar
• Anteckna hur många hjul som monterats
• Skruva åt ventiler (om inte görs i samband med pumpning)
• Hämta och plasta pall
• Kontrollera om förpackningar överensstämmer med order (för att upp-

täcka ev. plockfel)
• Tvätta av smutsigt däck
• Om kartong var skadad: kontrollera om fälg har repor, testa att balan-

sera ensam fälg
• Påfyllnad av förbrukningsmaterial såsom vikter för balansering, ventiler

till hjul efter att de pumpats, plastrullar till plastningsmaskinen
• Köra bort tomma pallar, köra bort skräp, köra bort säng fylld med

monterade hjul till lastningen, köra dit tom säng
• Prata och rådgöra med varandra (direkt relaterat till arbetet)
• Kalibrering av balanseringsmaskin, läsa dokumentation för maskiner
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Bilaga G

Delresultat för lossning
- fall 1, 2, 4 och 5

Se bilaga H för detaljer hur data bearbetades och filtrerades.

Inledande regressionsanalys

Tabell G.1: Regression 1 enligt tabell 6.12 i avsnitt 6.5.4

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 73%
Observationer 58

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 37% -
Antal däck 0,0% -

Tabell G.2: Regression 2 enligt tabell 6.12 i avsnitt 6.5.4

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 61%
Observationer 39

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 9,8% -
Antal däck & fälgar 0,0% -
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Regressionerna visade på hög signifikans för antal däck och fälgar för både
B2B-kunden och B2C-kunden. Den högre förklaringsgraden för B2B-kunden
skulle kunna bero på att det alltid handlar om löslastat som placeras i säng,
medan det för B2C-kunden råder större variation av hur lossningar går till.
Notera att antal däck och fälgar för B2C-kunden inte är lika med antal kollin
(se resonemang kring tidsdrivare typ 1 i avsnitt 6.5.2).

Fall 1 - Bara räkna av

För regression 3 och 4 enligt tabell 6.12 i avsnitt 6.5.4 centrerades variabler
enligt rekommendation av Cohen et al. (2003). Baserat på hur data bearbe-
tades och filtrerades kan det antas att en person deltog vid varje lossning och
därmed är klocktid lika med tidsåtgång. Notera att leveransavvikelse inne-
fattar mer än om artikelnummer var blandade - men sådant som också kan
antas påverka tiden för att räkna av.

Tabell G.3: Regression 3 enligt tabell 6.12 i avsnitt 6.5.4

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 52%
Observationer 1017

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 0,0% -
Antal däck & fälgar 0,0% 1,3
Leveransavvikelse 12% 1,0
Interaktion 0,0% 1,3

Regressionen visade på hög signifikans för konstanten, antal däck och fälgar,
samt interaktionen. Att interaktionen är signifikant men inte leveransavvikel-
se för sig själv kan bero på att problem vid en lossning blir mer förödande om
det handlar om större kvantiteter. Regression med endast x1 och x1·x2 gjordes
också (regression 4 enligt tabell 6.12), men förändringen av koefficienterna
var försumbar. För att kunna använda koefficienterna som tidsuppskattning-
ar beräknades koefficienter för motsvarande icke-centrerade variabler enligt
(6.8a)-(6.8d) avsnitt 6.1.6. Koefficienten för interaktionen förblev , me-
dan konstanten blev och koefficienten för antal däck och fälgar blev .

Tolkningen för fall 1 blir ca minuter per lossning, plus ca sekund per däck
och fälg som räknas av (60· ), som ökar med sekund per däck och fälg
vid leveransavvikelse (60 · ). En anmärkning baserat på observationer
av hur sängar hanteras är att sekund per däck för att räkna av kommer
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vara en överskattning i många fall - för däck av samma storlek som är flätade
går det snabbt att se hur många som ligger på en säng.

Fall 2 - Lossa däck & fälgar, som ankommer på säng eller pall

Se figur 3.1 i avsnitt 3.2.3 för exempel på lossning av däck som ankommer på
säng. Baserat på hur data bearbetades och filtrerades kan det antas att en
person deltog vid varje lossning och därmed är klocktid lika med tidsåtgång.

Tabell G.4: Regression 5 enligt tabell 6.12 i avsnitt 6.5.4

(a)

Benämning Värde
F-test 1,5%
R2 54%
Observationer 10

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 1,3% -
Antal sängar 1,5% -

Regressionen visade på signifikans för konstanten och antal sängar. Antalet
observationer är för litet för att modellera med fler variabler. Eftersom det
forfarande är ett separat steg att räkna av däck och fälgar när sängar och
pallar lossas kan det antas att tiden för däck och fälg som räknas av samt
tillägget för leveransavvikelse från fall 1 också kan gälla för fall 2. Observera
anmärkningen att det kan gå snabbt att räkna av däck på sängar. Ett lägre
värde av koefficienten för antal sängar kan därför vara lämpligt. Tidsstudien
som gjordes för fall 3 (se element 4 och 5 i tabell 6.16 och histogram i bilaga I)
indikerade ca minuter per säng. Vid de mätningarna ingick det att ta
med en ny tom säng påväg tillbaka in i containern, vilket uppskattningsvis
utgjorde ungefär 1/3 av tiden. Därför kan minuter per säng vara lämpligt.
Vidare kan tiden per lossning för sättas till minuter likt fall 1. Baserat på
observationer då både sängar och pallar lossas anser författaren att tid per
pall kan sättas lika med tid per säng.

Tolkningen för fall 2 blir minuter per lossning, plus minuter per säng
eller pall som körs ut från containern/trailern, plus tid för att räkna av samt
tillägg vid leveransavvikelse enligt fall 1.

Fall 4 – Lossa däck, som ankommer löslastat, med truck

Här inkluderades alla lossningar med endast lastbilsdäck. Baserat på reso-
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nemanget kring tidsdrivare typ 5 i avsnitt 6.5.2 kan det antas att en person
deltog vid varje lossning och därmed är klocktid lika med tidsåtgång.

Tabell G.5: Regression 11 enligt tabell 6.12 i avsnitt 6.5.4

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 60%
Observationer 29

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 3,0% -
Antal däck 0,7% 1,1
Antal artikelnummer 0,0% 1,1

Regressionen visade på signifikans för allt, dvs. konstanten, antal däck och
antal artikelnummer - men speciellt antal artikelnummer och antal däck.
Baserat på fall 1-3 var det rimligt att förvänta sig konstant kring minuter
per lossning. Baserat på observationer vid lossningar kan sägas att storlek av
däck påverkar hur många däck operatören kan lyfta med trucken åt gången
och därmed hur lång tid lossningen tar. Enligt resonemanget kring tidsdrivare
typ 4d i avsnitt 6.5.2 är storlek av däck starkt korrelerad med vikt. Det var
därför intressant att testa hur medelvärde kg/däck kunde förklara klocktid
per däck, där klocktid fortfarande antas vara lika med tidsåtgång. Åter igen
inkluderades alla lossningar med endast lastbilsdäck.

Tabell G.6: Regression 12 enligt tabell 6.12 i avsnitt 6.5.4

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 45%
Observationer 29

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant - 61% -
Kg/däck medelvärde 0,0% 1,1
Antal artikelnummer 0,2% 1,1

Regressionen visade på signifikans för medelvärde kg/däck och antal artikel-
nummer. Efter att ha triangulerat observationer med ad hoc intervjuer med
operatörer samt data från lossningsloggar föreföll det lämpligt att anta att
operatören kan lyfta 4 däck åt gången för lastbilsdäck under 60 kg och 2
däck åt gånger för lastbilsdäck över 60 kg. Det är dock en ordentlig förenk-
ling av verkligheten. Att köra in/ut från containern/trailern kan antas ta
minuter likt för sängar och pallar från fall 2. I vissa fall kommer det vara en

143



underskattning, exempelvis då operatörer ibland behöver stanna upp för att
smörja gafflarna på trucken för att kunna få in dem under det nedre last-
bilsdäcket. I andra fall kommer det vara en överskattning, exempelvis om en
så kallad klämtruck som kan ta fler än 4 respektive 2 däck åt gången an-
vänds. Vidare, med den här modelleringen föreföll det lämpligt att använda
minuter per artikelnummer istället för som regression 11 indikerade.

Tolkningen för fall 4 blir minuter per lossning. Det adderas med minuter
per vända in/ut från containern/trailern. Antal vändor fås av att operatören
antas kunna ta med en stapel av 4 däck åt gången för däck som väger under 60
kg, medan 2 däck åt gången för däck som väger över 60 kg. Vidare tillkommer
minuter per artikelnummer.

Fall 5 – Lossa fälgar, som ankommer löslastat, för hand

För fall 5 enligt tabell 6.11 var det begränsat med tillgänglig data och loss-
ningar efter juni 2017 behövde användas. En produktionsplanerare förklarade
att huruvida lossning sker vid det andra lagret som kallas externlagret (se
avsnitt 3.2.1) spelar stor roll. Dels på grund av sämre utrustning och mer
begränsad yta där jämfört med däcklagret. Dels då mer noggran stapling och
inplastning krävs då pallar med fälgar behöver staplas på varandra där.

Tabell G.7: Regression 13 enligt tabell 6.12 i avsnitt 6.5.4

(a)

Benämning Värde
F-test 1,1%
R2 58%
Observationer 10

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 0,3% -
Externlagret 1,1% -

Regressionen visade på signifikans för både konstanten och externlagret. Fle-
ra av lossningarna vid externlagret hade leveransavvikelse i form av artikel-
nummer blandade inom container (tidsdrivare typ 3a) och det finns därför
en risk att sekunder extra är en överskattning. Vidare, uppskattnings-
vis (baserat på produktionsplanerare och bemanningsrapporter) deltog 2-4
operatörer per lossning. Medelvärde av uppskattat antal operatörer för de
10 lossningarna var 2,9. Genom att manuellt jämföra ŷ = + · x1 med
faktisk tid och uppskattat antal operatörer för varje lossning kunde effek-
ten av fler operatörer (tidsdrivare typ 5) uppskattas. Det framstod lämpligt
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att använda koefficienterna från regressionen om antalet operatörer var 3,
medan att multiplicera tiden per fälg med 2,00, 1,25 eller 0,75 om en, två re-
spektive fyra eller fler operatörer. minuter per lossning (exklusive eventuell
förflyttning mellan de två lagren) antas gälla.

Tolkningen för fall 5 blir minuter per lossning som adderas med antal fälg
multiplicerat med tid per fälg. Tid per fälg fås av sekunder plus
sekunder om lossningen sker på externlagret. Tiden per fälg multipliceras
med 2,00, 1,25 eller 0,75 om om en, två respektive fyra eller fler operatörer.
De här tiderna ger klocktid. För att få tidsåtgång behöver klocktid alltså
multipliceras med antal operatörer som deltar.
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Bilaga H

Hur data bearbetades och
filtrerades vid regressioner
avseende lossning

Nedan ges detaljer avseende regressionsanalyser i avsnitt 6.5.4 och bilaga G.

Inledande regressionsanalys - regression 1

Den uppskattade tidsåtgången beräknades genom att total tid för inleveran-
ser enligt produktivitetsuppföljning (vilket inkluderar lossning och inlagring)
subtraherades med uppskattad tidsåtgång för inlagring baserat på inlagrings-
data. 43 dagar uteslösts på grund av två anledningar. Dels uteslöts dagar där
kvoten av uppskattad tidsåtgång och summan av hur lång tid lossningar tagit
enligt lossningsloggar inte låg mellan 1 och 4, vilket är rimligt antal operatö-
rer per lossning. Dels förekommer det att operatörer som lagrar in “fuskar”
genom att skjuta av alla streckkoder i ett svep istället för varje gång en fylld
säng lämnas på lagerplats. Det gör exempelvis att inlagring av 10 fyllda säng-
ar på olika platser i lagret av samma operatör kan se ut att ha tagit ett par
minuter, vilket är praktisk omöjligt.

Inledande regressionsanalys - regression 2

Tidsåtgång enligt sammanställningar av bemanningsrapporter användes. 61
dagar uteslöts av två anledningar. Dels uteslöts dagar där kvoten av uppskat-
tad tidsåtgång och summan av hur lång tid lossningar tagit enligt lossnings-
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loggar inte låg mellan 1 och 4, vilket är rimligt antal operatörer per lossning.
För B2C-kunden är en förklaring till högt värde av den kvoten är så kalla-
de arbetsorder som exempelvis kan avse att sortera en mottagen säng med
blandade artikelnummer. Den tiden avspeglas i bemanningsrapporter (större
täljare) men inte i hur lång tid lossningar tagit (oförändrad nämnare). Dels
uteslöts dagar med kvantiteter av “övrigt” större än 10.

Fall 1 - regression 3

Tid för lossningar enligt lossningsloggar användes. Endast lossningar som inte
var planerade inkluderades, för att kunna anta att det var chauffören som
lossade. Enligt resonemanget kring tidsdrivare typ 5 i avsnitt 6.5.2 antas
då också att bara en operatör deltog. Några lossningar utan registrerad tid
exkluderades. Dessutom exkluderades lossningar med fler än 10 “övrigt” samt
inleveranser med kommentar att godset ankom löslastat.

Fall 2 - regression 5

Tid för lossningar enligt lossningsloggar användes. Endast lossningar som var
planerade inkluderades, för att kunna anta att det var personal från däcklag-
ret som lossade. Enligt resonemanget kring tidsdrivare typ 5 i avsnitt 6.5.2
antas då också att bara en operatör deltog. Endast lossningar där det note-
rats att sängar som hade lånats ut till leverantör returnerades inkluderades.
Lossningar med leveransavvikelser exkluderades.

Fall 3 - regression 6

Data bearbetades och filtrerades på samma sätt som för regression 1 - se
ovan. Dessutom exkluderades dagar med inleveranser av lastbilsdäck.

Fall 3 - regression 9

Data bearbetades och filtrerades på samma sätt som för regression 6 - se ovan.
Dessutom exkluderades några lossningar där total vikt inte var angiven. Upp-
skattning av antal operatörer avser alltså kvoten av uppskattad tidsåtgång
och summan av hur lång tid lossningar tagit enligt lossningsloggar.
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Bilaga I

Resterande histogram för
tidsstudien för lossning

Histogram för element 4 och 5 följer. Vad som avses med respektive element
beskrivs i tabell 6.16 i avsnitt 6.5.4.
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Bilaga J

Delresultat för inlagring

Istället för tolkning efter varje regression som för lossning i bilaga G ges en
sammanfattning av tolkningar i avsnitt 6.6.4.

Regression 1-7 - crossdock

För regression 1 enligt tabell 6.19 i avsnitt 6.6.4 innebär “klocktid mellan (slu-
ten av) två besök” skillnaden mellan tidpunkten för den sista raden (streck-
kodsläningen) vid en plats och för den sista raden vid föregående plats.

Tabell J.1: Regression 1 enligt tabell 6.19 i avsnitt 6.6.4

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 21%
Observationer 2387

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 0,0% -
Antal artiklar 0,0% 1,9
Antal artikelnummer 0,0% 2,0
Antal krångliga art. nr. 0,0% 1,0
Nytt inköp 0,0% 1,0

Regressionen visade på hög signifikans för allt. Motsvarande regressioner
gjordes för fyra operatörer som arbetat mycket med inlagring på crossdock.
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Tabell J.2: Regression 2-5 enligt tabell 6.19 i avsnitt 6.6.4

Variabel P-värde
Operatör 1

P-värde
Operatör 2

P-värde
Operatör 3

P-värde
Operatör 4

Konstant 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Antal artiklar 0,3% 0,3% 0,0% 0,0%
Antal artikelnummer 55% 9,0% 12% 0,2%
Antal krångliga art. nr. 33% 0,2% 2,2% 85%
Nytt inköp 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Regressionerna visade på skillnader mellan operatörerna avseende vilka va-
riabler som är signifikanta. Konstanten, antal artiklar och nytt inköp var
signifikanta för alla fyra operatörer, medan de skilde sig åt avseende antal
artikelnummer och antal krångliga artikelnummer. För regression 6-7 var det
åter igen alla operatörer som studerades, men nu med tidsåtgång.

Tabell J.3: Regression 6 enligt tabell 6.19 i avsnitt 6.6.4

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 79%
Observationer 82

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 0,0% -
Antal artiklar 1,0% 8,3
Antal artikelnummer 8,7% 8,7
Antal krångliga art. nr. 0,3% 1,8
Antal inköp 0,0% 1,3

Regressionen visade på hög samvariation mellan antal artiklar och antal ar-
tikelnummer - VIF-faktorerna var långt över gränsen på 2,5 enligt Djurfeldt
och Barmark (2009). Därför testades utan antal artikelnummer också.
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Tabell J.4: Regression 7 enligt tabell 6.19 i avsnitt 6.6.4

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 78%
Observationer 82

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 0,0% -
Antal artiklar 0,0% 1,9
Antal krångliga art. nr. 0,1% 1,7
Antal inköp 0,0% 1,3

Regressionen visade på hög signifikans för allt, med acceptabla VIF-faktorer.

Regression 8-9 - fristapling

Tabell J.5: Regression 8 enligt tabell 6.19 i avsnitt 6.6.4

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 23%
Observationer 86

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 94% -
Antal sängar (person-) 0,0% -

Tabell J.6: Regression 9 enligt tabell 6.19 i avsnitt 6.6.4

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 50%
Observationer 50

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant - 51% -
Antal sängar (last-) 0,0% -

Regressionerna visade på hög signifikans för uppskattat antal sängar. Att
konstanterna har låg signifikans här kan anses fullt rimligt, eftersom de inte
har någon användbar tolkning.
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Regression 10 - smalgång

Tabell J.7: Regression 10 enligt tabell 6.19 i avsnitt 6.6.4

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 21%
Observationer 1553

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 0,0% -
Antal artiklar 2,8% 1,0
Ny smalgång (ej första) 0,0% 1,0
Första smalgång 0,0% 1,0

Regressionen visade på signifikans för alla variabler - speciellt konstanten, ny
smalgång (ej första) samt första smalgång.

Regression 11-12 - ställage

Tabell J.8: Regression 11 enligt tabell 6.19 i avsnitt 6.6.4

(a)

Benämning Värde
F-test 2,0%
R2 2,5%
Observationer 214

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 0,0% -
Nivå för plats 2,0% -

Tabell J.9: Regression 12 enligt tabell 6.19 i avsnitt 6.6.4

(a)

Benämning Värde
F-test 0,0%
R2 3,4%
Observationer 618

(b)

Variabel Koefficient P-värde VIF
Konstant 0,0% -
Nivå för plats 2,0% 1,0
Avstånd (körsträcka) 0,0% 1,0

Regressionerna visade på signifikans för alla variabler - speciellt konstanterna
och avstånd (körsträcka). Exempel på hur avstånd beräknas ges i figur J.1.
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Exempel på beräkning av avstånd mellan lagerplatser med hjälp av (x,y) koordinater
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Figur J.1: Exempel på beräkning av avstånd mellan lagerplatser med hjälp av
(x,y) koordinater. Här uppskattas avståndet till 11 + 12 + 69 = 92 meter
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Bilaga K

Skärmdumpar för bemannings-
planering för montering

Figur K.1: Bemanningsplanering montering steg 1

Figur K.2: Bemanningsplanering montering steg 2

154



Figur K.3: Bemanningsplanering montering steg 3

Figur K.4: Bemanningsplanering montering steg 4

Figur K.5: Bemanningsplanering montering steg 5
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