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Sammanfattning 
Bakgrund: E- handeln av livsmedel visar på en ökande trend och svenskhandels rapport från 

2012 visade en ökning på 40 % 2011. Detta medför nya affärsmöjligheter för 

livsmedelshandlarna och en av butikerna som implementerat e- handel är ICA- Rottne.  

Tidigare studier visar att kunderna efterfrågar korta leveranstider vilket kan vara svårt att 

möta. ICA- Rottne styr i nuläget sina leveranstider utifrån givna beställningsstopp och 

leveransintervaller.  

 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga processen från orderläggning till leverans. Syftet är 

dessutom att identifiera det maximala orderantalet ICA- Rottne kan färdigställa givet den 

nuvarande kapaciteten. Vidare är syftet att identifiera kapacitetsbrytpunkter med avseende på 

parametrarna antal orders och tid för beställningsstopp.  

 

Metod: Studien grundar sig i en kvalitativ metod med inslag av kvantitativ metod. Studien 

utgår från ett deduktivt angreppsätt och empiri har samlats in genom observationer samt 

intervjuer med tre respondenter. För att besvara syftet med studien har en processkartläggning 

över e- handelsprocessen gjorts samt simuleringar av parametrarna antal orders och tid för 

beställningsstopp.  

Slutsats: E- handelsprocessen består av aktiviteterna ordermottagning, plockning, packning, 

lager, ruttplanering och distribution. I nuläget, givet dagens kapacitet, kan två heltidsanställda 

färdigställa 34 orders per dag. Kapacitetsbrytpunkterna som identifierades för respektive 

beställningsstopp presenteras nedan.  

 

  

 

 

 

Beställningsstopp 

Antal orders där 
kapaciteten utnyttjas 
maximalt (2 anställda, 
21 minuter) 

Antal orders där 
kapaciteten utnyttjas 
maximalt (2 anställda, 
30 minuter) 

10:00 >30 24 

11:00 28 20 

12:00 22 16 

13:00 17 12 

14:00 11 8 

15:00 5 4 



 

2013-05-29 

 

 
 

 3 

Nyckelord 
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Tack 

Vi vill tacka butikschefen på ICA- Rottne som under arbetets gång gett oss tillgång till den 

information vi behövt. Vi vill även ge de anställda på ICA- Rottne ett stort tack då de ställt 

upp och hjälpt oss få fram information som gjort studien möjlig. 

 

Vi vill också rikta ett tack till vår handledare Petra Andersson som genom hennes kunskaper 

guidat oss på rätt väg under arbetets gång och även ge ett tack till Roger Stokkedal för hans 

excelkunskaper. Sist men inte minst ska vår examinator Åsa Gustavsson ha ett tack då hon 

under våren gett konstruktiv kritik vid seminarietillfällena.
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1. Inledning 

I inledningskapitlet ges en bakgrund till hur e- handeln startade och hur den har 

utvecklats de senaste åren. Därefter följer en definition av dagligvaruhandeln 

och vad som påverkat dess utveckling. Vidare ges läsaren en inblick i 

Handla24:s uppkomst som sedan följs av en bakgrundsbeskrivning av ICA- 

Rottnes e- handel. Författarna presenterar därefter en problemdiskussion, syftet 

med studien, frågeställningar och studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 E-handel 

Det har länge funnits olika typer av distanshandel såsom postorder. Den senaste formen av 

distanshandel, e-handel, har växt fram i takt med att utbredningen av Internet exploderat de 

senaste två decennierna. Tack vare möjligheten att utbyta information via Internet har detta 

genererat i ett brett spektra av affärsmöjligheter. Detta har medfört att företag och 

konsumenter via ett par knapptryck på datorn kan köpa/ sälja varor och tjänster världen över. 

(Karlsson, 2008) 

 

Dykert et al (2002)  definierar e- handel enligt följande ”Handel med varor och tjänster som i 

större eller mindre utsträckning sker genom användandet av datorkommunikation.” Drucker 

(1999) menar att e-handeln kan liknas med en revolution som genom Internets utveckling har 

förändrat synen på distributionskanaler och även grunden för ekonomier, marknader och 

branschstrukturer. Han jämför e-handeln med järnvägen som på sin tid möjliggjorde långa 

transporter som de mentalt inte kunnat föreställa sig tidigare. E- handeln har på liknande sätt 

tagit ytterligare ett steg och kvar finns bara en ekonomi där världen är din marknad. (Ibid) 

 

E-handel är applicerbar i många olika branscher men är snabbast växande inom detaljhandeln. 

Utvecklingen går framåt som ett resultat av teknikens ständiga förbättring och att fler har 

tillgång till Internet. (Lantz, 2011) Till en början var det hårda varor som blev populära att 

inhandla online och vissa företag såsom CDON.com använder sig enbart av e- handel. Men i 

samband med att konsumenternas köpbeteende förändras har även utbudet ändrats och detta 
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har genererat i att konsumenter idag har möjlighet att inhandla medicin, möbler, kläder och 

även livsmedel via Internet. (Christensen et al, 2000)  

1.1.2 Dagligvaruhandel 

På varumarknaden finns det två typer av företag, grossister och detaljister. Grossisterna är de 

som förser detaljisterna med varor och detaljisterna förser därefter konsumenterna. 

Detaljhandeln delas därefter in i två kategorier, dagligvaror och sällanköpsvaror. Till 

dagligvaror räknas livsmedel, hygienartiklar, tidningar, tobak och blommor det vill säga varor 

som konsumenter använder dagligen eller som länge har funnits i dagligvarubutikernas 

sortiment. Annan detaljhandelskonsumtion räknas till sällanköpsvaror och inkluderar varor 

som inte inhandlas vardagligen. Utöver dessa kategoriseringar delas dagligvaror även in i 

färskvaror och specerier. Specerier är torra varor såsom pasta och färskvaror är varor som 

snabbt utsätts för kvalitetsnedsättning exempelvis frukt och kött. (Karlsson, 2008) 

Idag visar trenden att e-handeln kommer ha stor påverkan på konkurrensen inom 

detaljhandeln. Historiskt sett har detaljhandel genomgått förändringar och genom att studera 

dessa förändringar ges en insyn i huruvida e-handeln kommer påverka den framtida 

varuhandeln. (Christensen et al, 2000) Från början dominerades detaljhandeln av lokala 

handlare som hade stora lager och erbjöd hög grad av service till grannskapet. I takt med att 

marknaden utvecklas utsätts den för störningar och enligt Christensen et al (2000) har 

detaljhandeln genomgått fyra stora störningar som har lett till förändringar på marknaden. 

Den första störningen var när varuhusen etablerade sig på marknaden och därefter kom 

postorderföretagen. Den tredje störningen var intåget av lågprisvaruhus och den senaste 

störningen är starten av detaljhandel via Internet. (Ibid) 

Internettrenden och e-handeln utvecklas snabbt, snabbare än de tidigare störningarna. E-

handeln har kommit så långt att hela affärer har byggts upp på Internet. (Ibid) Idag kan du 

som konsument till exempel beställa allt du behöver till kvällens middag och få 

ingredienserna levererade till dig samma dag. (handla24.se, 130403) För en lyckad e-handel 

med livsmedel krävs det att företaget har ett effektivt flöde från det att ordern läggs till dess 

att varan levererats. Aktiviteter som påverkar effektiviteten kan exempelvis vara 

ruttplanering, plockning, packning och leverans. (Johnsson & Jönsson, 2006) 
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1.1.3 Handla24.se 

I början av 2000- talet startade en ICA- butik i Örebro ett nytt projekt, att sälja livsmedel på 

Internet. Till en början uppstod det dagligen problem och effektiviteten för detta e- 

handelsystem var långt ifrån optimerat. Butiksägaren stod då inför beslutet om denne skulle 

avveckla e- handeln eller göra den satsning som behövdes för att bli framgångsrik inom denna 

typ av handel. Butikschefen anlitade då konsulter för att skräddarsy ett system som skulle öka 

effektiviteten och därmed även öka vinsten. Bland annat infördes ett plocksystem som 

anpassades efter hur varorna var placerade i butiken. Detta innebar att oberoende av vilken 

ordning kunden placerade varorna i den Internetbaserade varukorgen, omvandlade systemet 

varukorgen till en plockningsorder som följde varornas placering i butik vilket hjälpte till att 

öka plockningseffektiviteten. Idag är cirka 20 stycken ICA- butiker anslutna till Handla24.se 

och samtliga av dessa arbetar utifrån samma rutiner och system. Butikerna sträcker sig från 

Lund i söder till Östersund i norr och Handla24:s koncept bygger på att alla ska ha möjlighet 

att handla livsmedel online och sedan få det levererat till dörren. Tanken med konceptet är att 

underlätta för konsumenterna och frigöra tid till andra typer av aktiviteter. (Butikschef ICA- 

Rottne, 130403) 

1.1.4 Företagsbeskrivning ICA- Rottne 

2012 uppgick ICA- Rottnes omsättning till cirka 60 miljoner kronor och e-handeln stod för 

cirka 5 miljoner kronor. Butiken startade sin e-handel 2010 då butikschefen köpte in sig i 

handla24.se konceptet som en följd av att han insåg vikten av att vara i framkant gällande nya 

affärsmöjligheter. Resultatet av satsningen har bidragit till en bredare kundgrupp för butiken 

och en ökad omsättning. Framtida mål med e-handeln är att göra det enklare och billigare för 

kunderna att beställa mat på internet. Butikschefen har en idé om att införa utlämningsställen 

på platser där kunder ofta befinner sig, exempelvis centralt i Växjö. (Ibid)  

 

ICAs supermarketkoncept (vilket ICA- Rottne tillhör) använder sig utav olika prisprofiler som 

butikerna själva får välja. ICA- Rottne använder den lägsta prisprofilen vilket innebär att 

deras priser är nästan lika låga som vissa Maxibutiker och lägre än exempelvis City Gross. 

Anledningen till att de har valt den låga prisprofilen är för att deras e- handel ska vara 

konkurrenskraftig gentemot andra aktörer såsom Maxibutikerna, City Gross och Willys. Om 

det ses till den fysiska butiken skulle de kunna använda sig av en högre prisnivå, vilket de 

gjorde innan de implementerade e-handel eftersom de inte har några konkurrenter på den 
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lokala marknaden i Rottne. (Ibid) 

 

Då e- handeln skulle kräva mer personal nyanställdes två personer för att sköta de 

arbetsuppgifter som e- handeln medförde. ICA- Rottne arbetar i nuläget med två 

beställningsfönster vilket innebär att kunder som lägger en order mellan klockan 10:00 - 

00:00 kan få varorna hemlevererade på förmiddagen dagen efter. Det andra 

beställningsfönstret är mellan klockan 00:00 - 10:00 och då kan kunden få leverans av varorna 

på eftermiddagen samma dag. Butikens leveransområde är Växjö med närområde och idag har 

ICA- Rottne ca 1000 registrerade kunder och i snitt ca 30 orders om dagen vilket har lett till 

ytterligare två nyanställningar. (Ibid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

ICA- Rottne använder sig i nuläget utav leveransintervaller, ett på förmiddagen och ett på 

eftermiddagen. För att hinna plocka alla orders som ska levereras till kunderna använder sig 

ICA- Rottne av specifika tidpunkter som begränsar kundernas orderläggning, dessa tidpunkter 

benämns som beställningsstopp. Dessa beställningsstopp inträffar i nuläget långt innan 

leveransintervallet startar och detta beror på att butiken ska kunna göra personalanpassningar 

beroende på hur många orders som ska levereras.   

Det finns flera anledningar till att e- handeln med livsmedel har vuxit fram och enligt 

Kämäräinen et al (2001)  är dessa att kunderna idag vill vara mer flexibla i sina inköp, spara 

tid och för att det är bekvämt. Kravet på flexibla inköp kan dock leda till problem för ICA- 

Rottne i och med att tiden mellan beställningsstoppet och leveransintervallet idag är lång. Om 

kunderna inte kan få sina varor nära inpå beställningen väljer de istället att besöka en fysisk 

Figur 1 ICA- Rottnes leveransområde 
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butik och inhandla sina varor där. Butikschefen på ICA- Rottne tror att många personer väljer 

bort e- handel av den anledningen. Om ICA- Rottne istället skulle kunna erbjuda kunderna 

leveranser närmare inpå beställningen tror butikschefen att de skulle resultera i fler kunder.  

För att undersöka om det är möjligt att flytta fram beställningsstoppet närmare 

leveransintervallet måste en bild av nuläget skapas för att på så vis identifiera vilka aktiviteter 

som ingår i processen från orderläggning till leverans. En annan viktig faktor är att ta reda på 

vilken kapacitet som finns och vilka möjligheter det finns att utöka kapaciteten. Har ICA- 

Rottne möjlighet att anställa ny personal eller investera i ny bil? Om många orders skulle 

komma in närmare beställningsstoppet innebär det att fler varor måste plockas senare och 

detta kan leda till stress och felplock. Därför kan det bli ett problem kring kapaciteten och det 

kan bli svårt att prognostisera antal personer som måste plocka varor timmen innan bilen ska 

leverera varorna. En annan faktor som kan påverkas om kapaciteten ökar är utrymmet på 

lagret. Idag delar e- handeln lager med resten av butiken och platsen är begränsad och stora 

volymökningar kan därmed vara svåra att hantera.  

Enligt en rapport framtagen av Svenska Distanshandel (2012) visar siffrorna att e- handeln 

med livsmedel ökade med 40 % 2011 och prognosen visar på en fortsatt ökande trend. 

Butikschefen för ICA- Rottne ser e-handeln som en möjlighet till ökad försäljning, men det 

kan även uppstå problem vid en ökad efterfrågan. En efterfrågeökning skulle innebära att 

kapaciteten skulle behöva utökas eller att aktiviteterna effektiviseras.  

För att ICA- Rottne ska veta vilken kapacitet som krävs för att färdigställa alla orders innan 

leverans måste de veta hur lång tid det tar att färdigställa en genomsnittsorder. Kan ICA- 

Rottne genom att veta hur lång tid det tar att färdigställa en order, se hur nära 

leveransintervallet beställningsstoppet kan ligga och då identifiera när kapacitetsbrytpunkter 

uppstår? Att fastställa beställningsstoppet närmare inpå leveransintervallet är något som 

butikschefen (130403) tror kommer bli avgörande för att stärka konkurrensfördelarna 

gentemot andra aktörer, men har ICA- Rottne möjlighet att göra detta?   
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1.3 Frågeställningar 

- Hur ser processen ut från orderläggning till leverans? 

- Vilket är det maximala antal orders ICA- Rottne kan färdigställa idag givet den nuvarande 

kapaciteten?    

- Vilka kapacitetsbrytpunkter kan identifieras genom simulering av parametrarna antal orders 

och tid för beställningsstopp?  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga processen från orderläggning till leverans. Syftet är 

dessutom att identifiera det maximala orderantalet ICA- Rottne kan färdigställa givet den 

nuvarande kapaciteten. Vidare är syftet att identifiera kapacitetsbrytpunkter med avseende på 

parametrarna antal orders och tid för beställningsstopp.  
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1.5 Studiens disposition 

 

Figur 2 Studiens disposition 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras den metod och det tillvägagångssätt som författarna 

använt sig av. Författarna kommer bland annat argumentera kring 

angreppssätt, design och den datainsamling som studien är uppbyggd av. 

2.1 Vetenskapligt synsätt  

Inom en kunskapsteoretisk frågeställning behandlas två olika typer av vad som anses vara 

godtagbar kunskap inom ett specifikt område. En av dessa är positivism som förespråkar 

användning av en naturvetenskaplig metod när forskning av den sociala verkligheten 

genomförs. Ett resultat av detta synsätt är att forskaren har begränsat utrymme att tolka de 

resultat studien visar och positivism speglas av att fokusera på siffror snarare än ord. Den 

andra typen, hermeneutik, grundas istället på tolkning av resultat och kallas även 

tolkningsperspektivet. Hermeneutiken studerar den sociala verkligheten och menar att 

resultatet påverkas av skillnader mellan människors tankar och ståndpunkter. Detta innebär att 

vikten vid denna typ av forskning ligger i att förstå mänskligt beteende istället för att grunda 

resultatet på siffror. (Bryman & Bell, 2005) 

Studien utgår från ett positivistiskt synsätt det vill säga att studien grundar sig på kvantitativa 

data i form av nyckeltal. Enligt Byman & Bell, (2005) skapar positivismen en jämförelse 

mellan olika scenarion med hjälp av siffror och då simuleringar utförts i studien lämpar sig 

det positivistiska synsättet. 

2.2 Angreppssätt 

Inom vetenskaplig forskningsmetod används främst två typer av angreppssätt, deduktion och 

induktion. Inom samhällsvetenskapen är deduktiv teori den vanligaste uppfattningen om hur 

sambandet mellan teori och praktik förhåller sig till varandra. Det deduktiva angreppssättet 

utgår ifrån hypotetiska frågeställningar som sedan ska undersökas empiriskt. Angreppssättet 

innebär att valet av datainsamling styrs av teori och de fastställda hypoteserna. Bryman & 

Bell (2005) beskriver en modell för den deduktiva processen, teori  hypoteser  

datainsamling  resultat  hypoteserna bekräftas eller förkastas  teorin revideras. Genom 

att använda sig av den deduktiva processen har forskaren styrt sin forskning utifrån vad teorin 

säger och därefter fått fram sina resultat. Vid användandet av ett induktivt angreppsätt blir 
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teorin ett resultat av forskningen. Det induktiva angreppssättet utgår från det sista steget i den 

deduktiva processen, teorin revideras utifrån de empiriska observationerna. Processen innebär 

att generaliserbara slutsatser dras på grund av observationer. Det är dock svårt att dra tydliga 

gränser mellan de båda angreppssätten då den induktiva processen har vissa inslag utav 

deduktion. (Ibid) 

Studien bygger på ett deduktivt angreppssätt då den utgår ifrån befintlig teori vid insamlingen 

av empiriskt material. I analysen jämförs det arbetssätt som tillämpas på ICA- Rottne med vad 

teorin säger. Då studien inte ämnar skapa ny teori lämpar sig inte ett induktivt angreppssätt.  

2.3 Forskningsstrategi 

Vid företagsekonomiska studier skiljer Bryman & Bell (2005) på två typer av 

forskningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ metod. En kvantitativ metod är forskning där 

fokus läggs på kvantifiering gällande insamling och analys av data. Denna metod utgår från 

ett deduktivt synsätt vilket som nämnt ovan innebär att forskaren prövar redan befintliga 

teorier. Data som samlas in genom exempelvis enkäter kodas till siffror vilket genererar i att 

forskaren kan ta hjälp av datorprogram för att göra en kvantitativ analys. (Ibid) 

Den kvalitativa metoden utgår istället från ett induktivt synsätt där studien genererar nya 

teorier. Denna forskningsmetod kännetecknas av att vikten läggs vid att analysera ord och de 

sociala aktörernas uppfattning istället för analys av data vilket den kvantitativa metoden utgår 

från. Den kvalitativa forskningen rymmer flera olika metoder och nedan presenteras de som 

Bryman & Bell (2005) anser är de viktigaste.  

 Etnografi: Denna metod innebär att forskaren genomför en deltagande observation där 

denne engagerar sig i en social miljö och skapar sig en uppfattning om organisationen 

och dess aktiviteter.  

 Kvalitativa intervjuer: De flesta forskare använder begreppet för att beskriva både 

semi- strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Forskare som använder sig av 

metoden etnografi genomför många kvalitativa intervjuer. 

 Fokusgrupper: En metod där respondenterna gemensamt får svara på frågor.  

 Insamling och kvalitativ analys av texter och dokument: Denna metod innefattar 

dokument som inte skapats i vetenskapligt syfte, finns bevarade och tillgängliga för 

analys och är av relevans för företagsekonomiska forskare. (Ibid) 
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Studien grundar sig i det kvalitativa synsättet då den främst innehåller observationer och 

intervjuer på fallföretaget. En kvalitativ studie karaktäriseras av att fokus ligger på ord och 

individernas uppfattning om händelser. I studien analyseras och tolkas svaren från de 

anställda för att få deras syn på hur ICA- Rottne kan möta efterfrågeökningar och använda sig 

av beställningsstopp närmare inpå leveransintervallet. Svaren från de anställda har använts för 

att skapa förståelse för hur processen från beställning till leverans är utformad vilket bidragit 

till en grundläggande förståelse som behövs för att besvara frågeställningarna.  

Studien har även använt en kvalitativ forskningsmetod då den observerat e- handelsprocessen 

på fallföretaget, vilket är ett etnografiskt tillvägagångssätt. Bryman & Bell (2005) menar att 

många etnografiska studier kompletteras av kvalitativa intervjuer, vilket har använts för att 

skapa bredare kunskap inom ämnesområdet och fallföretaget. För att besvara 

frågeställningarna har nyckeltal identifierats med hjälp av sekundärdata som erhållits av ICA. 

Rottne.  

2.4 Undersökningsdesign 

En fallstudie definieras som en detaljerad studie av ett enda fall, vilken är begränsad i tid och 

rum. Termen “fall” syftar till en viss plats, exempelvis en arbetsplats eller organisation. En 

fallstudies tillvägagångssätt skiljer sig från andra studier genom att studera unika drag för det 

specifika fallet (Bryman & Bell, 2005). Beroende på situation kan en fallstudie användas 

självständigt men den kan också kombineras med andra forskningsmetoder (Yin, 2012). Vid 

fallstudier kan både kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpas. Oftast förknippas 

fallstudier med den kvalitativa forskningsmetoden men kan också genomföras vid kvantitativa 

studier. Vissa situationer grundar sig helt i antingen kvalitativ eller kvantitativa metoder och 

då kan det vara svårt att avgöra huruvida studien ska uppfattas som en fallstudie eller som ett 

exempel på en tvärsnittstudie. Metoder som lämpar sig bra vid en fallstudie är deltagande 

observationer, semistrukturerade- och ostrukturerade intervjuer vilka är tre metoder inom den 

kvalitativa forskningen. (Bryman & Bell, 2005) 

Den specifika situation som studerats är ICA- Rottnes e- handel. Studien på ICA- Rottne har i 

förstahand baserats på observationer av verksamheten och under observationerna har frågor 

ställts till personal och butikschefen. Frågorna har utgått ifrån observationerna och därmed 

varit av semi- och ostrukturerad natur. Dessa intervjutyper har gett personalen möjlighet att 

prata fritt kring ämnet och även gett svar på förutbestämda frågor.  
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2.5 Studiens urval 

Vid denna fallstudie har semi- och ostrukturerade intervjuer utförts och intervjupersonerna har 

valts ut genom ett snöbollsurval. Detta innebär att vi genom kontaktpersonen på ICA- Rottne 

fått vidare kontakt med den personal som har kunskap inom det område vi studerat. Bryman 

& Bell (2005) menar att det vid en fallstudie är viktigt att hitta den personal som besitter 

kunskap inom forskningsområdet för att studien ska öka tillförlitligheten. (Ibid) 

 

 

Tabell 1 Urval av intervjupersoner 

 

2.6 Datainsamling 

Yin (2012) nämner två olika typer av datainsamling, sekundärdata och primärdata. 

Sekundärdata innebär att författaren använder sig av data som tidigare samlats in och där 

syftet inte varit att använda datan i ett forskningsvetenskapligt syfte. Primärdata är aktuell 

data som samlas in i samband med studien och är specifik för det enskilda fallet. Exempel på 

detta är intervjuer och observationer. (Ibid) 

Bryman & Bell (2005) tar upp tre olika intervjumetoder, dessa är strukturerad, semi- 

strukturerad och ostrukturerad. En strukturerad intervju innebär att intervjuaren har förberett 

frågor och följer dessa i en bestämd ordning. Metoden tillåter inte respondenten att tala fritt 

utan begränsar dennes svarsalternativ. En semi- strukturerad intervju karaktäriseras även 

denna av förutbestämda frågor men ger även utrymme för kompletterande frågor och 

respondenten har frihet att utforma svaren på sitt eget vis. (Ibid) Burgess (1984) menar att den 

ostrukturerade intervjun leder in respondenten på ett tema som denne sedan får föra en 

monolog kring och intervjun tenderar att likna ett vanligt samtal.  

Vid insamling av empiriskt material har primärdata samlats in genom observationer, semi- 

strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer från de anställda på ICA- Rottne samt 

Intervjupersoner  

Hans Birgersson Butikschef 

Johan Tillström E-handelsansvarig 

Martin Åkerberg Projektledare handla 24.se 
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projektledaren för handla24.se. Data har även samlats in sekundärt då studien tagit del av 

befintlig försäljningsinformation från ICA- Rottne. Detta gav aktuell information över hur 

arbetet med e-handeln fungerar i dagsläget. Data i form av ekonomiska nyckeltal har samlats 

in för att kunna genomföra de simuleringar som behövts för att besvara frågeställningarna  

Datum Datainsamlingsmetod Informationskälla 

2013-04-03 Ostrukturerad intervju Hans Birgersson 

2013-04-10 Deltagande observation E- handelsprocessen 

2013-04-11 Ostrukturerad intervju Johan Tillström 

2013-04-11 Semistrukturerad intervju Hans Birgersson 

2013-04-25 Insamling av sekundärdata Johan Tillström 

2013-05-08 Mätningar, deltagande observation Plock- och packtider 

2013-05-10 Strukturerad intervju (e- mail) Martin Åkerberg, Hans Birgersson 

2013-05-14 Strukturerad intervju (e- mail) Johan Tillström 

2013-05-15 Insamling av sekundärdata (e- mail) Johan Tillström 
Tabell 2 Datainsamlingsmetod och informationskällor 

2.7 Sanningskriterier 

Det går att bedöma kvaliteten på en forskningsdesign utifrån logiska kriterier, där fyra 

kriterier används vid bedömning för empirisk samhällsvetenskaplig undersökning och lämpar 

sig för fallstudier. Dessa fyra kriterier är tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och möjlighet 

att belägga resultat och slutsatser. (Yin, 2012) 

2.7.1 Begreppsvaliditet 

Det finns två steg som måste säkerställas att de genomförs för att uppfylla 

begreppsvaliditetskraven:  

 Välja ut specifika slag av förändringar som ska studeras och koppla de till 

undersökningens ursprungliga målsättning. 

 Visa att måtten på förändringar speglar de specifika slag av förändring som har valts 

ut. 

För att öka begreppsvaliditeten vid fallstudier kan forskaren använda sig utav tre taktiska 

tillvägagångssätt. Den första är att använda flera empiriska källor på ett sätt som bidrar till att 

undersökningsformen blir mer sammanlöpande. Den andra är att skapa en beläggs- eller 

beviskedja där forskaren låter en extern observatör följa de tankegångar som finns. Tredje 

tillvägagångssättet är att låta nyckelinformanter och deltagare granska utkastet till fallstudien. 

(Ibid) 



 

2013-05-29 

 

 
 

 22 

2.7.2 Intern validitet 

Validitetsmåttet är enbart intressant att använda vid kausala eller förklarande undersökningar 

där samband finns mellan händelser. Forskaren kommer utifrån insamlat material dra 

slutsatser att en viss händelse inträffade till följd av en tidigare händelse. Då kan forskaren 

fråga sig om slutsatsen är korrekt och om man har tagit hänsyn till andra möjliga förklaringar. 

När dessa frågor behandlats har forskaren behandlat problemet med slutsatser och då även 

frågan om intern validitet.  Ett förslag hur detta ska behandlas när det gäller fallstudier för att 

stärka den interna validiteten är att göra mönsterjämförelser. Ytterligare tre tekniker finns och 

dessa är formulering av förklaringar, rivaliserande förklaringar och logiska modeller. (Ibid) 

2.7.3 Extern validitet 

Detta validitetsmått behandlar om resultaten från undersökningen kan generaliseras utöver 

den aktuella fallstudien. De som ställer sig kritiska till extern validitet menar att ett enda fall 

inte kan utgöra det underlag som behövs för generalisering. Det kan göras jämförelser mellan 

fallstudier och surveyundersökningar där den senare utgår från ett statistiskt urval som kan 

generalisera resultaten till en större population. Fallstudier bygger likt experiment på 

analytiska generaliseringar och då strävar forskaren till att generalisera resultatet till en mer 

generell teori. För att se om resultaten innebär ett stöd för teorin behöver forskaren göra en 

replikering på studien enligt den teori som används i tidigare studie. (Ibid) 

2.7.4 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att det ska gå att säkerställa att om studien görs om och en ny forskare 

följer samma tillvägagångssätt som tidigare forskare så ska denne komma fram till samma 

resultat och slutsatser som den första forskaren gjort. Syftet med detta är att minimera antal 

fel och skevheter i studien. En förutsättning för att detta ska lyckas är att tillvägagångssättet 

finns dokumenterat. Ett generellt sätt att hantera reliabilitetsproblemet på är att göra stegen så 

operativa som möjligt och att det finns någon som kontrollerar studiens gång. (Yin, 2012) 

2.7.5 Studiens sanningskriterier 

Studien följer begreppsvaliditetskravet då en fallstudie genomförts på ICA- Rottne. Specifika 

slag av förändring har studerats och det valda fallet har varit att undersöka huruvida 

kapaciteten kan bli en begränsning vid ökad efterfrågan. För att studien ska möta 

validitetskraven har författarna använt flera empiriska och teoretiska källor. Sambandet 

mellan olika variabler har undersökts för att se hur de påverkar varandra i olika scenarier. 
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Studien har undersökt vilka parametrar som påverkats av att flytta beställningsstoppet 

närmare inpå leverans. Studien kan generaliseras på andra butiker inom handla24.se och 

därmed har begreppet extern validitet behandlats i studien. Tillvägagångssättet beskriver hur 

studien är upplagd och dokumentation från datainsamling finns tillgänglig, vilket är en 

förutsättning för att säkerställa att studien är replikerbar.  

2.8 Alternativa sanningskriterier 

Lincoln och Guba (1994) ställer sig frågande till en direkt tillämpning på reliabilitets och 

validitetskriterierna vid kvalitativa undersökningar då dessa förutsätter att det är möjligt att 

komma fram till endast en absolut bild av den sociala verkligheten. De beskriver därför 

alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar. 

Två grundläggande kriterier enligt Lincoln och Guba (1994) vid kvalitativ forskning är 

trovärdighet och äkthet, där trovärdighet består av fyra delkriterier vilka har en 

motsvarigheten i de kvantitativa måtten som nämnts ovan. 

 Tillförlitlighet: Grundar sig i hur trovärdiga forskningsresultaten är sett med andra 

personers ögon, att forskningen utförts enligt de regler som finns och att rapportering 

av resultat sker till de berörda personerna som varit delaktiga i den sociala miljö som 

studerats. Detta för att bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt. 

(Ibid) 

 Överförbarhet: Överförbarhet syftar till hur pass överförbara resultaten är till en annan 

miljö. (Ibid) 

 Pålitlighet:” Detta innebär att man säkerställer att det skapats en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen” (Bryman & Bell, 2005, 

sid 307). Ett sätt att göra detta är att be kollegor granska forskningen under dess gång. 

Denna metod är dock sällan förekommande eftersom det innebär extra arbete för 

kollegerna och är tidskrävande då kvalitativa studier ofta innehåller stora mängder 

data. (Lincoln & Guba, 1994) 

 Möjlighet att styrka och konfirmera: Forskaren försöker säkerställa att denne agerat i 

god tro. Det ska vara uppenbart att forskaren inte låter personliga värderingar eller sin 

teoretiska inriktning påverka utförandet och slutsatserna av studien. (Ibid) 
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Studien har tagit hänsyn till de alternativa kvalitativa sanningskriterierna och då främst 

tillförlitlighet och pålitlighet. Tillförlitlighetsmåttet har uppnåtts genom att få personalens syn 

på e- handelsverksamheten och pålitligheten i studien har styrkts av seminarietillfällena, 

handledningen och avstämningar med butikschefen på ICA- Rottne.  

2.9 Etiska överväganden 

Bryman & Bell (2005) presenterar fem etiska principer vid genomförandet av en studie: 

 Informationskrav: Forskaren ska informera de berörda personerna om forskningens 

syfte och moment i undersökningen.  

 Samtyckeskrav: Försökspersonerna ska veta om att deltagandet är frivilligt och att de 

har rätt att avbryta under studiens gång. 

 Konfidentialitets- och anonymitetskrav: Uppgifter om personerna som deltar i 

undersökningen ska behandlas med konfidentialitet. 

 Nyttjandekrav: Uppgifterna som samlas in får enbart användas i vetenskapligt 

forskningssyfte.  

 Falska förespeglingar: Forskaren får inte ge falsk eller vilseledande information till 

undersökspersonerna. (Ibid) 

Informationskravet har uppnåtts genom att författarna har informerat personalen och 

butikschefen om syftet med studien och de metodiker som använts. Personalen och 

butikschefen har vetat om att deltagandet i studien har varit frivilligt och att de har kunnat 

avbryta när de vill, därmed har samtyckeskravet mötts. Uppgifter om personerna som deltagit 

i studien har behandlats med konfidentialitet och utifrån de önskningar personerna har haft. 

De uppgifter som samlats in har endast nyttjats i vetenskapligt syfte. Författarna har inte givit 

de deltagande personerna någon vilseledande information och därmed inte gett dem några 

falska förespeglingar.   
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2.10 Metodsammanfattning 

Tabell 3 Metodsammanfattning 

2.11 Tillvägagångssätt  

- Hur ser processen ut idag från orderläggning till leverans? 

Ostrukturerade intervjuer: Studiens första steg var att genomföra ostrukturerade intervjuer 

med butikschefen på ICA- Rottne. Detta gjordes för att ta del av butikschefens syn på 

problemet.  

Deltagande observationer: För att skapa en uppfattning om e- handelsprocessen användes 

deltagande observationer. Dessa observationer låg till grund för den processkarta som ritats. 

Under observationerna ställdes frågor till de anställda på e- handeln för att ta reda på varför 

aktiviteterna utförs på det sätt som de gör. 

Metodsammanfattning  

Vetenskapligt synsätt Positivism 

Angreppssätt Deduktiv 

Forskningsstrategi Kvalitativ och kvantitativ 

Undersökningsdesign Fallstudie 

Datainsamling Primär data, ostrukturerade- och 

semistrukturerade intervjuer. Sekundär data och 

nyckeltal 

Sanningskriterier Begreppsvaliditet, internvaliditet och reliabilitet 

Alternativa sanningskriterier Tillförlitlighet och Pålitlighet 

Etiska överväganden Informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav, nyttjandekrav och falska 

förspeglingar 

Urval Snöbollsurval 
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Tidtagningar: Till processkartan gjordes mätningar i form av tidtagning på de olika 

aktiviteterna. Dessa mätningar låg sedan till grund för olika scenariosimuleringar som senare 

utfördes. 

- Vilket är det maximala antalet orders ICA- Rottne kan färdigställa på idag givet den 

nuvarande kapaciteten?   

Semistrukturerade intervjuer: För att samla in empirisk data till andra frågeställningen gjordes 

semistrukturerade intervjuer med butikschefen, e- handelsansvarig samt projektansvarig på 

handla24.se. 

Beräkningar: I detta steg gjordes beräkningar för e- handeln i nuläget. Beräkningarna 

grundade sig i den data och de tider som togs fram i processkartan. 

- Vilka kapacitetsbrytpunkter kan identifieras genom simulering av parametrarna antal 

orders och tid för beställningsstopp?  

Scenariosimuleringar: Slutligen genomfördes scenariosimuleringar för att identifiera vid 

vilken efterfrågan och vid vilka beställningsstopp som kapacitetsbegränsningar uppstod. 

Simuleringarna bestod även av känslighetsanalyser där vi varierade plock- och packtid samt 

hur många anställda som arbetar.  

2.12 Analysmodell 

Analysmodeller kan användas för att värdera och strukturera det insamlade materialet eller de 

lösningsförslag som läggs fram i analyskapitlet. Man kan antingen utveckla sin analysmodell 

själv, eller använda sig av befintliga modeller som exempelvis 7 varför eller spindeldiagram. 

(Björklund & Paulsson, 2012). För att det ska bli lättare för läsaren att följa studiens upplägg 

mellan de olika forskningsfrågorna har en analysmodell konstruerats av författarna som visar 

hur analyserna är kopplade till de teoretiska och empiriska kapitlen.  
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Figur 3 Studiens analysmodell 
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3. Hur ser processen ut från orderläggning till leverans? 

Detta kapitel innehåller teori, empiri och analys tillhörande frågeställningen. 

Teorin innefattar processkartläggning, leanverktyget Value Stream Mapping 

och teori som har anknytning till aktiviteterna. Vidare följer ett empiriavsnitt 

och sedan analysen där processkartläggningen visas. 

 
Figur 4 Analysmodell 1 

3.1 Teori 

3.1.1 Processkartläggning 

En process är en samling aktiviteter som upprepas vid flera tillfällen och det är utifrån dessa 

förbättringsmöjligheter kan identifieras. Vissa definitioner av begreppet process kan ge en 

mekanisk syn men det handlar mer om lagarbete än endast ett löpande band. Processer 

innefattar koordination mellan människor i syfte att uppnå ett mål och för att det ska uppnås 

krävs överenskommelser mellan dessa individer. För att förstå sambandet mellan olika 

processer inom ett företag kan dessa kategoriseras i tre olika typer vilka är huvud- stöd- och 

ledningsprocesser. Huvudprocesser är de processer som har till uppgift att fylla den externa 

kundens behov och förädla produkter. Stödprocessernas uppgift är att tillhandahålla resurser 

till huvudprocesserna och dessa sker därmed internt i form av rekrytering av personal etcetera. 

Den sista typen, ledningsprocesser, innefattar exempelvis beslutsfattande om organisationens 

mål och strategier. Varje enskild process har som huvudmål att tillfredsställa behov, både 

interna och externa, med så lite resursåtgång som möjligt. Resurser i dessa fall kan vara 

information, arbetstid och material. (Bergman & Klefsjö, 2012)  



 

2013-05-29 

 

 
 

 29 

Den drivkraft företag har för att identifiera förbättringar har resulterat i begreppet 

processledning. Bergman & Klefsjö (2012) menar att det finns fyra steg att följa vid 

processledning och dessa är organisera för förbättringar, förstå processen, observera 

processen och förbättra processen kontinuerligt. Ett verktyg för att göra detta är Value Stream 

Mapping. (Ibid) 

3.1.2 Value Stream Mapping 

Value Stream Mapping (VSM) är ett verktyg som växt fram från Lean production (Rother & 

Shook, 2004). Det började på 1940- talet då Toyota insåg att de var tvungna att förändra sin 

produktion för att kunna mäta sig med konkurrensen från de amerikanska biltillverkarna. 

Taiichi Ohno grundade i samband med detta en ny produktionsfilosofi som fokuserade på att 

minska slöserier och icke- värdeadderande aktiviteter. Det resulterade i förbättrad 

kostnadseffektivitet, bättre kvalitet och minskade lagernivåer. Detta gjorde att Toyota ökade 

konkurrenskraften gentemot andra aktörer på marknaden och 2008 passerade Toyota General 

Motors och blev världens största biltillverkare. (Deflorin & Scherrer- Rathje, 2011) 

 

Ett verktyg för att kartlägga processer och identifiera värdeadderande och icke- 

värdeadderande aktiviteter är Value Stream Mapping (VSM). Rother & Shook (2004) menar 

att andra leanverktyg bara behandlar och förbättrar enstaka aktiviteter. VSM bygger istället på 

att utveckla kompletta system som inte bara påverkar den enskilda aktiviteten utan identifierar 

bestående förbättringar i hela processen. VSM visar även var slöserier uppstår och kan hjälpa 

till att förebygga dessa. Genom att kartlägga processen ser även användaren var det finns risk 

att slöserier kan uppstå och ges då möjlighet att förbättra de aktiviteterna innan slöserierna 

uppstår. Företag som har använt sig av kartläggning i sin verksamhet har utöver en minskning 

av slöserier även sett en positiv påverkan inom företaget i form av ökad förståelse för 

processerna hos personalen. (Ibid) En välgjord VSM visar hur aktiviteterna hänger samman 

och detta är något som Rother & Shook (2004) menar på är en av många fördelaktiga utfall av 

processkartläggningen.  

 

En VSM är i grunden en papper- och penna- metod som skapas genom att fysiskt observera 

processen. Rother & Shook (2004) menar att en VSM ska göras från slutet av värdekedjan 

och sedan ska observatören arbeta uppströms till starten av produktionen. Under 

observationerna ritas flödet upp med hjälp av figurer och pilar och detta resulterar sedan i en 
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fullständig karta. Författarna betonar dock vikten av att redan innan kartläggningen veta vad 

syftet med kartläggningen är. Exempelvis nämner de att om målet är att identifiera 

effektiviseringsmöjligheter ska den framtida kartan ritas först. Detta för att illustrera hur 

flödet kan se ut om det inte hade funnits redan befintliga faktorer att ta hänsyn till. (Ibid) 

 

Vid en kartläggning är det lätt att endast fokusera på det fysiska materialflödet, men det finns 

ytterligare ett flöde som måste beaktas, informationsflödet. Informationsflödet visar vad det är 

som ska tillverkas och när det ska tillverkas. En viktig fråga företaget ska ställa sig är: ”Hur 

skapar vi ett informationsflöde som gör att en tillverkningsprocess bara tillverkar det som 

nästa steg i processen behöver och först när den behöver det?” Denna fråga är i många 

avseenden svår att besvara, men de företag som är duktiga på det är de företag som har nått 

framgång inom Lean. (Ibid)  

3.1.3 Mätvärden 

Efter att kartan ritats upp är det viktigt för företaget att kunna mäta vilka kostnader 

produktionen genererar och hur lång tid de olika aktiviteterna tar (Ibid). Cudney (2009) och 

Rother & Shook (2004) menar att detta är viktigt för att till slut kunna se hur stor del av 

produktionen som är värdehöjande och var slöserier (icke- värdeadderande aktiviteter) 

uppstår. Cudney (2009) skriver i sin bok Using Hoshin Kanri to Improve the Value Stream att 

den värdeadderande tiden, det vill säga den tid som kunden är villig att betala för, oftast inte 

är mer än 5 % av den totala ledtiden. Detta innebär att 95 % av ledtiden är slöserier som 

företagen inte får betalt för. (Ibid) För att kunna räkna ut hur stor andel som är värdehöjande i 

produktion finns det därmed vissa nyckeltal som måste mätas och dessa nyckeltal är ledtid, 

cykeltid och värdehöjande tid. (Rother & Shook, 2004)  

3.1.3.1 Ledtid (L/T)  

Ledtiden beräknas som den tid det tar för en produkt att förflytta sig hela vägen genom en 

process. Detta inkluderar därmed produktion, lagringstid etcetera. (Keyte & Locher, 2008) 

3.1.3.2 Cykeltid (C/T) 

Cykeltiden är den tid det tar för produkten att färdigbehandlas i en aktivitet innan den 

anställde kan börja arbeta med nästa produkt. (Ibid) 
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3.1.3.3 Värdehöjande tid (V/H)  

Den värdehöjande tiden är den tid i produktionen som produkten tillförs värde, det vill säga 

den tid som kunden är villig att betala för. (Ibid)  

3.1.4 Figurbeskrivning 

 

Kund: Kunden står i fokus och flödet startar och slutar hos kund. Kunden 

lägger en elektronisk beställning som startar flödet och när alla 

aktiviteter är klara kommer kunden att ta emot varorna fysiskt.  

 

 

Aktivitet: De aktiviteter som ingår i processen är plockning, packning, 

ruttplanering och distribution.  

 

 

 

Elektronisk information: Information som sker mellan kund och ICA- 

Rottne via elektroniska medel. 

 

 

Fysiskt flöde: Det fysiska varuflödet som sker mellan aktiviteter, lager 

och kund. 

 

 

Lager: Vid lagersymbolerna stannar flödet upp i processen och ett 

tillfälligt lager bildas.  

 

 

Informationsruta: Boxen innehåller information för aktiviteten. All 

information presenteras som ett genomsnitt och de nyckeltal som 

presenteras i boxarna är orderrader, antal orders, cykeltid och 

värdehöjande tid.  
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Tidsaxel: I axeln kommer cykeltid och värdehöjande tid presenteras. Den 

ackumulerade cykeltiden kommer bli ledtiden som kommer skrivas in i 

boxen och där kommer även den totala värdehöjande tiden presenteras. 

(Rother & Shook, 2004) 

3.1.5 Kundens beställning  

En tydligt strukturerad och lättorienterad hemsida är viktigt för att kunden enkelt ska kunna 

genomföra sitt tänkta köp. Hemsidan ska anpassas efter den målgrupp som är tänkt att 

använda den och språk och design bör vara utformade därefter. Kunden bör själv kunna 

sortera varorna på hemsidan på olika sätt för att lätt hitta den vara som söks. Att visa varor 

som andra kunder har köpt tillsammans med en vara kunden är intresserad av underlättar 

också för att göra snabbare och enklare köp. Kunden ska kunna registrera sig lätt på hemsidan 

och vägen från startsidan till kassa ska vara kort, att ha en kassalänk fäst högst upp i hörnet på 

hemsidan är ett exempel på en kort väg. Vid betalning ska kunden kunna välja mellan flera 

betalningssätt och alla kostnader bör tydligt redovisas så att kunden vet exakt hur mycket 

köpet kommer att kosta. (svensk handel, 2012) 

3.1.6 Ordersystem 

Ordersystem är en vital del för kunden som ska inhandla varor via Internet. Systemet 

möjliggör två delar som både kund och företag är beroende av. Från kundens perspektiv 

skapar ordersystemet möjlighet att lägga varor i varukorgen via Internet för att sedan få de 

hemlevererade. Från företagets perspektiv fungerar det som ett informationssystem vilket 

möjliggör att de kan plocka och leverera de varor kunden efterfrågar. Denna typ av system har 

sedan länge varit en viktig del för företagen. Det hjälper till att fatta beslut inom företaget 

likväl som det är den enda kommunikationen kunden har med butiken vid e-handel. (Valacich 

& Schneider, 2012) 

3.1.7 Plockning 

En av fördelarna med att handla dagligvaror på Internet är servicen med plockning och 

packning (Johnsson & Jönsson, 2012).  Plockning är en av de största kostnadsdrivarna inom 

e-handel med dagligvaror och ska därför utföras på så kort tid som möjligt. Problemet är att 

plockningen i många butiker är ineffektiv då butikerna är designade för att visa varorna för 
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kunden och inte utifrån hur de plockas på bästa sätt. För att räkna ut hur många personer som 

behövs för att plocka ett visst antal rader kan denna formel användas:  

     
    

    
   

      

W= Antal anställda som behövs för att plocka ett visst antal rader. 

    =Totalt behov av plockkapacitet (orderrader/år), antal orderrader som behövs 

plockas/kapacitetsutnyttjande 

    = Plockkapacitet per arbetare (orderrader/år och arbetare) 

T= Antal arbetade timmar (per arbetare/år) 

X= Plockningshastighet (antal plockade orderrader/arbetare/timme) (Vesa et al, 2001) 

Plockning som består av manuell arbetskraft är flexibel då personal endast arbetar vid behov. 

Detta möjliggör att företaget kan anpassa kapaciteten beroende på hur orderingången ser ut 

och då blir det genomsnittliga kapacitetsbehovet lägre. Vid plockningsrutten plockas de 

tyngsta varorna först och kyl/frysvaror packas separat för att utnyttja kylutrymmet i 

transporten effektivt, vilket påverkar designen av plockningsrutten. (Ibid) 

Vid plockning finns det olika uttagningsprinciper och de definieras utifrån hur kombinationen 

av sortiment och orders organiseras. Görs uttaget för ordern från hela eller delar av 

sortimentet eller gör plockaren uttag till en eller flera orders? Olika metoder har utformats 

efter kombinationer från dessa olika principer. De vanligaste metoderna är zon-, order-, 

artikel- och samplockning. (Lumsden, 2012)  

3.1.7.1 Zonplockning 

Metoden innebär att en order delas upp till flera orders mot olika zoner som finns. Plockarna 

är uppdelade efter zoner och plockar enbart den del av ordern som finns i deras zon. När 

första plockaren är klar går ordern vidare till nästa person som plockar sin del av ordern från 

sin zon. Storleken på zonerna beror på hur stort plockningsområdet är eller den mängd gods 

som finns i området. Fördelar med denna typ av plock är att förflyttningsgraden per orderrad 

minskas men det tillkommer dock sortering. (Ibid)  
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3.1.7.2 Orderplockning 

En order som plockas från hela sortimentet, det vill säga en plockare tar hand om hela ordern 

och förflyttar sig genom hela området för att plocka ordern. Fördelar med denna metod är att 

ordern hanteras separat vilket gör att artiklar för olika orders inte blandas ihop och fel blir 

lättare att upptäcka. Nackdelar är att metoden tar längre tid då plockaren måste förflytta sig 

långa sträckor vilket gör att mer tid används till förflyttning än plockning. (Ibid) 

3.1.7.3 Artikelplockning 

Artikelplockning innebär att flera orders plockas artikelvis. Fördelen med artikelplockning är 

att metoden kan hantera större volymer och orderstorlekar, ordern slutförs också snabbare då 

flera personer plockar samtidigt. Metoden används främst i industrin. (Ibid)  

3.1.7.4 Samplockning 

Flera orders plockas ifrån hela sortimentet det vill säga en plockare plockar flera orders åt 

gången. Sorteringen av artiklarna görs av plockaren när denne tar ut varorna. Största fördelen 

med metoden är att förflyttningstiden för varje orderrad minskas. Nackdelen med denna typ är 

att risken för felplock ökar i samband med att många orders plockas samtidigt (Ibid)  

3.1.8 Packning 

Packning har ur ett traditionellt synsätt uppfattats som en viktig del av den fysiska 

slutprodukten. Företag som funnit lösningar där kunden dragit stor nytta av en viss typ av 

packning är exempelvis IKEA med sina platta paket. Idag är packningen något som konstant 

måste utvecklas för att kunden ska uppleva kvalitet i sina inköp. (Löfgren, 2004) Packning 

varierar beroende på vilken typ av produkt ett företag säljer, men dess gemensamma funktion 

är att hålla ihop varorna och skydda dem (Denison & Cawthray, 1999). När det gäller 

packning av livsmedel ligger fokus på att skydda de varor som lätt tar skada och detta görs 

genom att packa tunga varor i botten och sedan packa de lättare varorna överst (Kirsh, 1995). 

För att distributionen av varorna ska fungera är det även viktigt att märka upp varorna som 

visar vart varorna ska levereras och detta kan göras genom ID- tags som sedan kan avläsas via 

en handdator (Oskarsson et al, 2006). 
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3.1.9 Ruttplanering 

Vid distribution av varor uppstår problem vid utformningen av rutter. Vid körningar som 

endast innefattar en kund per rutt begränsas problemet till val av fordon. I normalfallet gör 

fordonet flera stopp under en och samma rutt och då ökar snabbt problemets komplexitet. 

Företag kan använda sig av ett system för ruttplanering för att öka effektiviteten. Tester visar 

att ett ruttplaneringssystem kan minska antalet bilar för distribution med 15 % och 

datorprogram kan effektivisera rutterna och lastplaneringen vilket kan medföra en minskning 

av körsträckan med 5 – 10 % jämfört med en manuell planering. När ett fordon besöker ett 

flertal kunder i området blir antalet rutter en snabbt stigande funktion av antalet kunder. Om vi 

kallar kund för K och antal möjliga rutter för N blir funktionen N = K! Även om det är få 

kunder på en specifik rutt blir det en stor mängd kombinationer som behöver undersökas. Om 

distributionen innefattar flera fordon och rutter ökar komplexiteten i planeringen ytterligare. 

Då det finns flera lösningar vid ruttplanering blir det problematiskt att få en exakt lösning och 

det har därför utformats ett antal härledande metoder för att lösa problemet. Metoderna 

grundar sig i intuitiva eller erfarenhetsmässiga normer som ger användbara resultat för 

bildandet av rutter även om det optimala avståndet till lösningen inte är känt. (Lumsden, 

2012)   

 

3.1.9.1 Ruttplaneringsproblem 

Ruttplaneringsproblemet innefattar fyra punkter: 

 En kombination av varor i kända mängder efterfrågas av ett antal kunder. 

 Kunderna är utspridda i ett område med kända avstånd. 

 Försörjningen sker från en eller flera terminaler med fordon som har möjlighet att 

besöka en eller flera kunder under rutten. 

 Det finns ett bestämt antal fordon med en bestämd kapacitet till förfogande. 

 

Utöver att företaget måste ta hänsyn till dessa punkter behöver även rutterna möta vissa 

restriktioner såsom körsträcka, körtid och levererad kvantitet. Det kan även finnas andra krav 

eller förutsättningar som måste uppfyllas. (Ibid) 

 

Rutterna utformas för att minimera eller maximera en uppsatt målfunktion. Målfunktionen 

utgör basen för rutternas utformning och måste därför vara tydligt preciserade. Ett problem 
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som kan uppstå är att olika målfunktioner motverkar varandra. De minimerande 

målfunktionerna är total körsträcka, antal rutter, nödvändigt antal fordon, tidsbeläggning på 

fordon och utleveranstid till kunder. De maximerande målfunktionerna är, mängd 

utlevererade varor, antal besökta kunder och hög fyllnadsgrad. (Ibid) 

 

3.1.9.2 Ruttplaneringslösningar 

När hänsyn tas till de olika restriktionerna och målfunktionerna leder det till ytterligare 

kombinationer av olika rutter. Eftersom det finns olika kombinationer och hög komplexitet 

vid ruttplanering har några förenklade metoder utvecklats. Det kan vara effektivt att tilldela 

kunder till olika rutter med hjälp av dessa metoder, men det yttersta målet för företaget vid 

ruttplanering är att uppnå en effektiv lösning med lägsta möjliga kostnad. Nedan beskrivs två 

av metoderna. (Ibid)  

Slingor 

En enkel metod för ruttplanering är att tilldela fordonen fasta slingor utifrån något enkelt 

kriterium exempelvis fordonets lastkapacitet alternativt tidsåtgång. Metoden ger ingen 

optimal fördelning men är i gengäld snabb och enkel att tilldela och använda. Metoden kan 

även kombineras med andra aktiviteter såsom insamling av varor. (Ibid) 

Svepmetoden 

Svepmetoden är likt slingorna ingen optimal metod men är enkel och lättförklarlig. Metoden 

går ut på att fördela kunderna i ett geografiskt svep utifrån terminalens placering. (Ibid)  

3.1.10 Distribution  

Distributionens roll är att leverera produkter från företagets lager till kund. För detaljister är 

det väsentligt att ha nära till kund vid direktleverans. Typiska användningsområden för 

direktleverans är när kunderna är geografisk samlade och varorna transporteras direkt till 

kund utan att lagerföras på väg dit. (Oskarsson et al, 2006) 

Vanligtvis sker leveranser av livsmedel till kunder när de är hemma, vilket gör att vissa 

potentiella kunder inte har möjlighet att handla sina varor på Internet då de inte kan vara 

hemma under leveransintervallet. Kämäräinen et al (2001) har identifierat fyra potentiella 

mottagningskoncept för dagligvaruhandeln. 
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 Kunderna hämtar beställda varor i butiken: Kunden sparar den tid som det tar att 

plocka ihop varorna i butiken. Detta mottagningskoncept är lättas att införa och kan 

vara en inkörsport för e-handlaren. 

 Delade mottagningsboxar: Är en delad utlämningsplats belägen i närheten av 

kunderna, vilka då inte behöver vara hemma vid leverans. Kunden blir tilldelad den 

gemensamma mottagningsboxen och får koden till den via exempelvis sms. Här kan e-

handlaren lämna flera order samtidigt vilket är kostnadseffektivt. Dock finns det ingen 

dokumenterad användning av denna metod och ett hinder kan enligt Kämäräinen et al 

(2001) vara att någon behöver stå för kostnaden för dessa kylda mottagningsboxar. 

 Egen mottagningsbox i hushållet: Ordern levereras till mottagningsbox i huset och 

kunden behöver inte var hemma vid leverans. Oftast äger e-handlaren leveransboxarna 

och hyr ut dessa till kunderna. Denna metod är inte lika lönsam för företaget som när 

kunderna har en delad mottagningsbox, men är mer lönsam än när kunderna måste ta 

emot varorna personligen. 

 Närvarande mottagning: Kunden tar personligen emot varorna vid angiven plats och 

inom ett visst tidsfönster. Det tar längre tid att lämna över varorna personligen till 

kunden, men samtidigt ges en möjlighet till att ge personlig service till kunder som 

efterfrågar det. (Ibid) 

Kämäräinen et al (2001) har gjort en jämförande studie över hur lång tid det tar att leverera 

varor till en mottagande kund jämfört med leverans till kylboxar för att se vilka 

kostnadsbesparingar som kan göras. De menar att ineffektiva hemleveranser ökar 

hanteringskostnaden för e-handlaren där grundorsaken är den långa leveranstiden per kund. 

Studien gjordes på Streamline i USA och SOK i Finland som båda använder sig utav 

mottagnings/ leveransboxar för att sänka leveranskostnaderna. Varorna blir då levererade till 

kund och låses in i kylboxar som finns installerade i hushållen. Kunden behöver därmed inte 

vara hemma för att ta emot leveransen och distributören kan snabbt lämna varorna och 

leveranskostnaderna sänks i samband med att tiden per kund minskar. (Ibid) Lardner (1998) 

ger ett exempel där Streamline levererar tio orders till boxar under samma tid som en ”typisk” 

e-handelsleverantör hinner med att leverera tre stycken orders där kunden är närvarande vid 

mottagning.  

Människor som handlar dagligvaror på Internet planerar sällan i förväg vad de vill köpa, utan 

lägger en order först när de får ett behov av varorna och därför kräver kunderna snabb 
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leverans. Detta i sin tur kräver att e-handlaren måste ha korta plocktider och tillräckligt med 

kapacitet för att kunna bemöta kundens efterfrågan. Detta kan medföra problem vid 

hemleveranser eftersom det är svårt att prognostisera kundernas efterfrågan. (Kämäräinen et 

al, 2001) Ett annat problem är att när volymerna ökar behövs det ett effektivt sätt att hantera 

leveranserna (Holmström et al, 1999). Vid leverans till mottagningsboxar kan leverantören 

även komma överens med kunden om stående leveranser. (Småros & Holmström, 2000).  

Kostnaden för hemleverans är nära sammankopplat med antalet bilar som behövs för att fylla 

behovet under ett leveransintervall. Desto mer e-handlaren låter kunden bestämma leveranstid 

ju högre blir kostnaden eftersom leveransbilen måste åka fram och tillbaka och kan då inte 

följa en förutbestämd rutt. Detta resulterar i att det behövs fler bilar och fler arbetade timmar 

för personalen. Vid jämförande av standardtidsfönster på 2 timmar och leverans till 

mottagningsboxar kan kostnaderna minskas med upp till 60 % vid användande av 

mottagningsbox, räknat på att kunden behåller boxen tills nästa leverans. De räknar med att 

investeringen med mottagningsboxar skulle återbetala sig inom två år. (Punakivi et al, 2001) 
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3.2 Empiri 

3.2.1 Aktiviteter 

E-handelsprocessen hos ICA- Rottne är uppbyggd av olika aktiviteter vilka är beställning, 

ordermottagning, plockning, packning, lager och distribution. Nedan presenteras de olika 

aktiviteterna. 

3.2.1.1 Kundens beställning 

Idag kan kunden lägga en order via Internet när som helst på dygnet, dock varierar 

leveransintervallet beroende på när ordern läggs. Om ordern läggs innan beställningsstoppet 

klockan 00:00 kan kunden välja att få varorna hemlevererade på förmiddagen nästkommande 

dag. Lägger istället kunden sin order efter klockan 00:00 och innan beställningsstoppet 

klockan 10:00 kan kunden som tidigast få varorna levererade klockan 16:00 samma dag.  

Beställningsfönster  Beställningsstopp   Leveransintervall  

10:00 - 00:00 00:00  10:00 - 13:00 dagen efter  

00:00 – 10:00 10:00  16:00 - 19:00 samma dag  
Tabell 4 ICA- Rottnes viktiga tider 

 

Kunden lägger sin beställning via handla24.se där denne plockar ihop sin egen varukorg. 

Kunden har tillgång till hela ICAs butikssortiment och på beställningssidan finns det bilder på 

samtliga varor. På beställningssidan har kunden möjlighet att läsa innehållsförteckning på 

produkterna samt ta del av ICA- Rottnes kampanjer och rabatter. Handla24.se är uppbyggd av 

produktkategorier som gör det lätt för kunden att orientera sig bland sortimentet. Varor som 

tidigare inhandlats sparas även på kundens profil vilket medför att kommande köp går 

snabbare. När beställningen är lagd och betalad skickas det automatiskt ett bekräftelsemail till 

kunden. (handla24.se, 130404)  

3.2.1.2 Ordermottagning 

ICA- Rottne tar emot beställningar i ett ordersystem och personalen skriver därefter ut en 

plocklista. Varorna på plocklistan sorteras automatiskt efter butikens layout vilket gör att 

personalen inte behöver springa fram och tillbaka i butiken för att plocka varorna.  I systemet 

ser personalen hur många orderrader och vilket värde ordern har, de får även information om 

vem som har beställt och var kunden bor. Ordern sparas i systemet och ger därmed ett 

framtida statistiskt underlag som hjälper ICA- Rottne med sin planering av personal. Vill 



 

2013-05-29 

 

 
 

 40 

kunden ställa frågor eller av någon anledning komma i kontakt med butiken har e-

handelssektionen en egen e- mailadress. (e- handels ansvarig, 130411)  

3.2.1.3 Plockning 

När plocklistan har skrivits ut tar personalen en vagn tillsammans med en handscanner och 

påbörjar plockningsrundan i butiken. Plockningen sker vanligtvis utifrån orderplockning, det 

vill säga att plockaren plockar en order åt gången. Detta gör att denne kan koncentrera sig 

enbart på den order det gäller och risken för felplock minskar. De sista tre siffrorna i varornas 

streckkoder är förstorade på plocklistan för att personalen ska undvika felplock av de varor 

som är lika varandra exempelvis vanlig och laktosfri ost. Vid enkla orders, oftast 

företagsorders, där två eller tre orders innehåller i princip samma varor och antalet orderrader 

är litet använder de sig ibland utav samplockning. Detta kan leda till fler felplock men då 

dessa orders som sagt oftast är lika och fler av dessa är återkommande varje vecka, fungerar 

ändå denna plockmetod bra. (Ibid) 

Plockrundan börjar vid mejeriprodukterna då de varorna är tunga och oftast har en 

regelbunden form. 90 % av varorna plockas i butiken och resterande 10 % som innefattar 

frukt och grönt samt chark plockas på butikens lager. Detta görs då det är viktigt att dessa 

produkter håller bra kvalitet och därför får det inte komma några störningsmoment när dessa 

produkter plockas. En annan orsak till att de plockar frukt och grönt på lagret är för att de 

måste vägas då det oftast är kilopris på dessa varor. (Ibid) 

Den e- handelsansvarige säger att det är svårt att sätta ett schema för personalen. Han menar 

att dem dagen innan inte vet hur mycket som måste plockas och att det därför är svårt att 

planera kapaciteten. Det blir ofta att de anställda kontaktas kvällen innan om de behöver 

infinna sig på morgonen. Eftersom plockningen är manuell går kapaciteten att anpassa på 

detta sätt men det är inte optimalt eftersom personalen får svårt att planera sin dag. (Ibid)  

Ett extra arbetsmoment som tillkommer vid plockningen är komplettering av orders, detta 

framförallt på förmiddagarna. Leveranser av varor kommer ibland in sent till butiken och på 

nästan varje order är det någon vara som inte finns i butiken vilket resulterar i att ICA- Rottne 

måste vänta på att varubilen ska komma med dessa. Detta kompletteringsarbete, annat 

pappersarbete och utskrivning av kvitto tar ungefär tio till femton minuter per order. (Ibid)  
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3.2.1.4 Packning 

Efter plockrundan packas varorna ner i specialgjorda plastkassar, plastkassarna är kvadratiskt 

utformade i botten till skillnad mot de plastkassar kunden får i butik. Om kunden beställt 

frysvaror packas dessa i kylväskor tillsammans med isblock som håller en temperatur på 

minus 70C och efter det märks plastkassarna med information om vilket område i Växjö de 

ska levereras till. (Ibid) 

3.2.1.5 Lager 

När varorna packats lagras de i ett kylrum i väntan på utkörning. Genomsnittlig lagringstid för 

varorna är 2,5 timmar och denna tid grundas i att personalen plockar orders i fem timmar.   

3.2.1.6 Ruttplanering 

Innan alla orders ska distribueras ut till kunderna görs en ruttplanering. Handla24.se har ett 

system som markerar ut alla leveranspunkter på en karta samt ger ett förslag på en rutt. 

Problemet är att den rutten inte är optimal utan personalen måste själva gå in och lägga upp 

den körordning de tycker är den mest effektiva. (Ibid)  

I dagsläget använder de sig utav svepmetoden där Växjö har delats in i olika geografiska 

områden och levererar till alla som bor i det området. Detta gör att ICA- Rottne internt arbetar 

med ett leveransintervall på tre timmar men kunden som beställer behöver bara anpassa sig 

till ett intervall på två timmar. Distributionsområdet sträcker sig idag från Öjaby och Gemla 

till Högstorp men det finns tankar på att även kunna leverera till Åryd. Detta gör att avståndet 

från den ena sidan till den andra är långt och de kan inte leverera till hela området på det till 

kund utsatta leveransintervallet om två timmar. Därför är det olika leveransintervall för 

kunderna beroende på var de bor. (Ibid) Butikschefen säger att de vill kunna leverera till ett 

större område men då måste de investera i fler bilar. Komplexiteten i ruttplaneringen blir då 

större men han menar att de skulle dela upp leveransområdet utefter slingor där varje bil får 

en specifik slinga. (Butikschef, 130411) 

3.2.1.7 Distribution 

Distributionens leveransfönster påverkas idag av de ingående varuleveranserna till ICA- 

Rottne och då främst på måndagar då varubilen ibland inte kommer förrän efter lunch. De 

brukar även ringa brödbilen för att möta upp den på vägen ut för att plocka på sig de varor 

som ska med ut på rundan. Detta eftersom brödleveransen sker efter första leveransintervallet 
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och för att kunden ska få färskt bröd. Distributionen till kund följer den rundan som framtagits 

vid ruttplaneringen och sker med en kyld lastbil. Mottagningen sker direkt hem till kund och 

denne eller någon annan avtalad person i hushållet måste personligen ta emot varorna. 

Kunden kan om denna önskar hämta varorna i butiken och betalar då endast för 

plockservicen. För att underlätta leveranserna frågar ICA- Rottne alltid kunderna vid första 

leveransen om de vill skriva en fullmakt som tillåter ICA- Rottne att lämna varorna på en 

avtalad plats ifall kunden inte är hemma. Avgiften för att få varorna hemlevererade är 59 kr. 

(Ibid) 

ICA- Rottne räknar med en mottagningstid på fem minuter per kund bortsett från den tid som 

spenderas i bilen. Enligt e-handelsansvarig på ICA- Rottne är dock den verkliga tiden för 

mottagning närmare två minuter per kund. Det går fortare att leverera om kunden inte är 

hemma då leverans sker till avtalad plats för avlämning. (Ibid) 
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3.2.2 Mätningar 

Mätningarna genomfördes 8:e maj, 2013 och tiderna som mättes presenteras nedan.  

Order Orderrader 

(styck) 

Plocktid 

(minuter) 

Packtid 

(minuter) 

Totaltid 

(minuter) 

1 37 14,45 1,27 16,12 

2 74 45,05 2,15 47,2 

3 67 30,43 2,02 32,45 

4 39 12,56 1,29 14,25 

5 45 18,08 1,29 19,37 

6 44 18,37 1,27 20,04 

7 63 21,02 1,4 22,42 

8 35 13,3 1,21 14,51 

9 35 15,21 1,25 16,46 

10 54 17,57 1,46 19,43 

11 32 14,53 1,3 16,23 

12 25 12,23 1,14 16,37 

Total 550 232,8 17,05 251,85 

Genomsnitt 46 19,40 1,42 20,99 

Totaltid/h  3,88 0,28 4,20 

Tabell 5 Mätvärden onsdag 8/5- 2013 

 

Vid mätningarna arbetade en person med att plocka från klockan 05:00 till klockan 08:00 för 

att sedan börja med kompletteringsarbete som tog två timmar. Vid 08:00 kom det ytterligare 

en anställd för att plocka klart resterande orders i två timmar. Total arbetstid för att 

sammanställa dessa tolv orders var därmed sju timmar och då är leveransen inte medräknad.   
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3.3 Analys 

3.3.1 Processkarta 

Efter att ha observerat flödet från ordermottagning till distribution redovisas processkartan 

nedan. 

 

Figur 5 Processkarta från beställning till leverans 

 

Flödet börjar med att kunden lägger sin beställning via handla24:s hemsida. Därefter skickas 

en elektronisk order till ICA- Rottnes ordersystem där en plocklista skrivs ut i samband med 

att ordern börjar plockas. När plockningen är klar packas varorna ner i påsar alternativt 

frysväskor för de varor som kräver det. Rutten för leveranserna planeras innan varorna ställs 

in på ett lager i väntan på distribution. När samtliga orders är klara och leveransintervallet 

börjar distribueras varorna ut till kunderna. De översta tiderna på tidsaxeln visar ledtiden för 

vardera aktivitet och de nedre tiderna visar den värdehöjande tiden. 
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3.3.2 Mätvärden  

Rother & Shook (2004) menar att mätning av processen är nödvändig för att se var 

kostnaderna uppstår och hur stor andel av ledtiden som är värdehöjande. Vid mätningarna hos 

ICA- Rottne identifierades ledtid, cykeltid och värdehöjande tid i de olika aktiviteterna. 

Mätningarna gjordes på tolv orders och genom det kunde en genomsnittlig order identifieras. 

Vid mätningarna bestod en genomsnittlig order av 46 stycken orderrader och den hade en 

värdehöjande tid på 29 minuter och 34 sekunder. Lagringstiden har tagits bort från den 

genomsnittliga ledtiden då de orders som plockas först på morgonen lagras i ungefär fem 

timmar medan den order som plockas sist inte har någon lagringstid alls. Hade lagringstiden 

räknats med hade det inte gått att jämföra enskilda orders då det hade blivit stor och 

missvisande variation mellan ordrarna. Processkartan (se figur 5) visar att det tar i genomsnitt 

8 minuter och 45 sekunder för en order att distribueras. Denna tid är inte relevant för att se 

vilken kapacitet det krävs att plocka och packa ihop en order inne på ICA- Rottne, denna tid 

kommer därmed inte räknas med som ledtid för en enskild order under beräkningarna och 

simuleringarna i kommande kapitel.  

De anställda plockar och packar därmed ihop en order på ungefär 21 minuter och utöver detta 

tillkommer kompletteringstiden som vid observationstillfället var tio minuter per order, totalt 

gör det att det tar ungefär 30 minuter att sammanställa en order. Plockningen startar klockan 

05:00 på morgonen och håller på tills dess att leveransintervallet startar klockan 10:00 och 

bilen påbörjar leveranserna. Detta innebär att de har fem timmar på sig att bli klara till 

förmiddagsturen. Vid mätningarna skulle tolv orders sammanställas vilket innebär att en 

person inte hade hunnit med att plocka samtliga orders. ICA- Rottne hade en anställd som 

började plocka klockan 05:00 och sen kom det en anställd till vid 08:00 för att hjälpa till att få 

allt klart innan leveransen påbörjades. Detta är ett måste då en av de anställda även ska börja 

med att komplettera orders efter det att varubilen kommit till butiken, då alla varor inte finns i 

butiken när plocket börjar på morgonen. För att göra klart alla orders under onsdag 

förmiddagen krävdes det drygt fyra timmar plock- och packtid men även två timmars 

kompletteringstid. Att tiden det tog att sammanställa ordrarna var kortare än de sju timmar 

som de arbetade, berodde på att den anställde som kom vid klockan 08:00 började plocka 

orders till eftermiddagen när plocket till förmiddagen var klart. En annan anledning till att 

tiden inte överensstämmer är för att det ibland tillkommer störningsmoment såsom 

telefonsamtal, svara på mail eller hjälpa övrig butikspersonal.  
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3.3.3 Aktiviteter 

3.3.3.1 Kundens beställning 

Enligt svensk handel (2012) är det viktigt för kunden som ska inhandla varor via Internet att 

hemsidan är lättförståelig. Vid köp via Internet ska det framgå information om varorna, 

betalningssätt, regler för reklamationer etcetera och detta ska finnas för att kunden ska känna 

sig trygg. Handla24.se arbetar ständigt med att uppdatera hemsidan och den är uppbyggd på 

ett sätt som gör att kunden ska känna tillit till konceptet. Den som ska beställa via hemsidan 

kan orientera sig fram till de varor som efterfrågas genom att söka på varan, alternativt leta 

upp varan i kategorierna som visas på produktsidan. Handla24.se erbjuder även kunderna 

möjlighet att ta del av de rabatter som erbjuds i respektive butik. Idag arbetar ICA- Rottne 

med olika beställningsfönster (10:00 - 00:00 & 00:00 - 10:00) som i sin tur avgör när kunden 

som tidigast kan få varorna levererade.  

3.3.3.2 Ordermottagning 

Valacich & Schneider (2012) menar att ordermottagningen fungerar som en 

informationskanal mellan kunden och företaget. Systemet tillhandahåller information om vad 

kunden efterfrågar och hjälper företaget att producera rätt produkt till kunden. Hos ICA- 

Rottne är detta informationssystem det som styr e- handeln och vilka varor som ska levereras. 

När en order kommer in till ICA- Rottnes datasystem visar denna vilka varor kunden beställt, 

kvantitet och leveransadress.  

3.3.3.3 Plockning 

Lumsden (2012) menar att det finns fyra olika typer av plockning vilka är zonplockning, 

orderplockning, artikelplockning och samplockning. ICA- Rottne använder tre av dessa och 

då främst orderplockning. Anledningen till att de använder sig av orderplockning är att denna 

typ minimerar antal felplock och för att det oftast är en anställd som plockar varorna till e- 

handeln. ICA- Rottne plockar idag ihop varukorgen utifrån butikens layout då detta 

effektiviserar plockrundan. Genom att ha anpassat plocklistan efter hur varorna är placerade i 

butiken sparar detta tid och den anställde som plockar undviker att förflytta sig onödiga 

sträckor. Den andra typen av plockteknik butiken använder sig av är artikelplock. Denna typ 

behövs då vissa varor inte finns i butik när plockrundan sker. När butiken får leverans av 

dessa varor kompletteras de varorna till respektive order innan distributionen påbörjas. 

Samplockning använder de sig utav när ordrarna är enkla och har i princip samma 
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plockmönster. Denna metod använder de sig av för att spara tid, risken med metoden är att de 

lätt kan bli felplock men eftersom dessa orders som sagt är enkla är vinsterna med metoden 

större än riskerna.   

Den största kostnadsdrivaren med att bedriva e-handel är kostnaden för plockning och den 

kostnaden uppkommer i form av personalkostnader (Butikschefen, 130403). Därmed är det 

viktigt att resurserna är anpassade efter rådande efterfrågan för att onödiga kostnader ska 

kunna undvikas. Att kvällen innan anpassa kapaciteten till behovet som krävs till dagen efter 

är inte optimalt och gör att de anställda inte vet när och hur mycket de ska arbeta.   

3.3.3.4 Packning 

Enligt Kirsh (1995) är det viktigt att tänka på hur varorna packas för att de inte ska skadas. 

Detta är en viktig del för ICA- Rottne där packningen är en del som kunderna betalar för. De 

har idag minskat risken för skador genom att packa tunga varor i botten för att sedan lägga 

lättare varor överst i kassarna. För att underlätta packningen har handla24.se tagit fram 

specialanpassade plastkassar med en större, kvadratisk bottenyta jämfört med vanliga kassar i 

butiken. De packar även frysvaror i separata frysväskor som gör att fryskedjan inte bryts från 

butik till dess att kunden mottagit varorna. Dessa åtgärder har vidtagits för att behålla en hög 

kvalitet hos de varor de levererar. När varorna packats ner i påsarna märker personalen 

kassarna med leveransområdet för att veta vilken kasse som ska till den enskilda kunden. 

3.3.3.5 Ruttplanering 

Ett problem med ruttplanering kan vara att kunderna är utspridda över stora geografiska 

områden vilket är tidskrävande för företaget. (Lumsden, 2012) ICA- Rottne har löst detta 

problem genom att ha olika leveransintervaller beroende på vilket geografiskt område kunden 

tillhör. Idag hjälper ruttplaneringssystemet till att markera på en karta vart leveranserna ska 

ske, men sedan måste personalen bestämma i vilken ordning dessa ska levereras med hänsyn 

till vilka leveransintervaller respektive område har. Teorin om ruttplanering säger att det finns 

olika metoder att planera rutten efter, slingor och svepmetoden. ICA- Rottne använder sig av 

svepmetoden för dela in kunderna i geografiska områden och därefter används slingor för att 

slippa köra fram och tillbaka inom samma område.  
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3.3.3.6 Distribution 

Teorin säger att de potentiella mottagningskoncepten av livsmedel är att hämta varor i butik, 

delade mottagningsboxar, egen mottagningsbox i hushållet och närvarande mottagning 

(Kämäräinen et al, 2001). ICA- Rottne använder sig utav närvarande mottagning och en typ 

av egen mottagningsbox i hushållet vid sin distribution av varor. Det vanligaste är att kunden 

tar emot varorna vid leverans men ICA- Rottne ger alltid kunden en möjlighet att skriva på en 

fullmakt som ger ICA- Rottne rätt till att ställa av varorna på en avtalad plats. Detta gör att 

ICA- Rottne alltid kan leverera varorna och sparar tid då de inte behöver vänta på kunden vid 

mottagningen. Lardner (1998) visar i en studie att det tar mer än tre gånger så lång tid att 

leverera direkt till kund istället för att använda sig av någon typ av avlämningsplats. Därmed 

ser ICA- Rottne det som fördelaktigt att så många kunder som möjligt skriver på fullmakterna 

då det minskar deras utkörningstid.  

Kämäräinen et al säger vidare i sin artikel ”The reception box impact on home delivery 

efficiency in the e-grocery business” att leveranstiden och antal bilar är grundorsakerna till 

höga kostnader för e- handlaren. Kan då ICA- Rottne minska sin leveranstid per kund som 

idag är 8 minuter och 45 sekunder skulle detta öka kostnadseffektiviteten på distributionen. 

Idag har ICA- Rottne endast en bil i sin distribution men i takt med att efterfrågan ökar 

kommer de att behöva investera i ytterligare en bil. För att motivera investeringen av en bil till 

måste efterfrågan öka så pass mycket att det väger upp investeringen. 

3.3.4 Kapitelsammanfattning 

 
 

Figur 6 Kapitelsammanfattning 1 
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4. Vilket är det maximala antal orders ICA- Rottne kan 

färdigställa idag givet den nuvarande kapaciteten?   

I detta kapitel behandlas den andra frågeställningen. Inledningsvis presenteras 

teori om kapacitet och dess begränsningar, prognostisering, nyckeltal, 

modellering och optimeringslära. Efter det redovisas ett empiriavsnitt bestående 

av intervjuer och tabellsammanfattningar. Slutligen analyseras teorin och 

empirin och därefter visar författarna beräkningar av nuläget.  

 

Figur 7 Analysmodell 2 

4.1 Teori 

4.1.1 Kapacitet 

För att kunna avgöra vilken produktionskapacitet som behövs är det viktigt att bedöma den 

framtida efterfrågan. Produktionsutfallet från en given kapacitet berörs av faktorer som 

produktionssystemets struktur och kapacitetsdimensionering. Vidare diskuteras tre olika 

kapacitetsegenskaper i produktionssystemet vilka är kapacitetsstruktur, funktionsflexibilitet 

och kapacitetsbalansering. (Jonsson & Mattsson, 2005)  

 

Kapacitetsstruktur: Det finns två huvudsakliga kapacitetsstrukturer att välja mellan när 

produktionsresurser ska dimensioneras för att nå önskad produktionskapacitet, de två 
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alternativen är singel- och parallellstruktur. Singelstrukturen innebär att företaget väljer en 

produktionsresurs som har kapacitet att tillverka det som efterfrågas. Denna struktur har 

traditionellt varit vanligast förekommande eftersom den har resulterat i en högre 

automatiseringsgrad och lägre styckkostnad. Väljer företaget att köpa in fler resurser där 

behovet delas upp på de olika resurserna används istället en parallellstruktur. Detta alternativ 

är inte lika känsligt mot störningar som singelstrukturer är, då risken för produktionsstopp 

delas på fler produktionsenheter. Alternativet är också mer flexibelt då kapacitetsinvesteringar 

eller nedskärningar kan göras med mindre steg åt gången. (Ibid) 

 

Funktionsflexibilitet: För att få effektiv produktion har företag tidigare valt att använda sig av 

hög specialiseringsgrad vid utformningen av sina produktionssystem. I takt med att företagen 

tagit materialflödesaspekter i beaktande har en bred funktionalitet och kompetens blivit allt 

viktigare. När funktionaliteten och kompetensen blir bredare utvecklas arbetsstationerna till 

att bli mer flexibla, de blir flerfunktionella, det vill säga de kan utföra mer än en uppgift åt 

gången. Att införa flerfunktionella arbetsstationer är effektivt utifrån en 

kapacitetsplaneringssynpunkt. En ökad flexibilitet gör att svårförutsägbara 

beläggningsvariationer kan fångas upp och detta bidrar till sänkta genomloppstider, förbättrad 

leveranstid och minskad kapitalbindning för produkter i arbete. (Ibid)  

 

Kapacitetsbalansering: Genom att använda sig utav kapacitetsbalansering kan företaget 

uppnå ett högt utnyttjande av kapaciteten i resurserna utan att behöva tillverka eller leverera 

mot lager mellan de påföljande aktiviteterna. Kapacitetsbalanseringen innebär att kapaciteten i 

varje resurs, som skapar värde och förflyttning av material i försörjningskedjan, anpassas så 

att kapaciteten blir lika fördelad på varje resurs. Kapacitetsbalanseringen är en förutsättning 

för att uppnå kostnadseffektivt utnyttjande av kapacitet längs försörjningskedjan. Om 

kapaciteten i företaget inte används optimalt försämrar det balansen mellan tillgång och behov 

i materialflödet. (Mattsson, 2012) 

Det fungerar dock inte att enbart balansera tillgång och behov i flödet genom 

kapacitetsbalansering. Detta beror på att de på varandra följande resurserna i 

försörjningskedjan är beroende av varandra och eventuella störningar sprider sig i kedjan. Till 

följd av detta bildas det variationer i kapacitetsbehovet vilket leder till minskad 

flödessamordning. För att samordna materialflödet påverkas också resursutnyttjandet. Detta 
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innebär att försörjningskedjans trånga sektor bestämmer i vilken takt de övriga resurserna ska 

producera och nyttjas. Om företaget inte tar hänsyn till detta kommer de övriga resurserna 

merproducera och lager bildas då det är den trånga sektorn som bestämmer den totala 

mängden output. (Ibid)  

4.1.1.1 Kapacitetskostnader 

Det kapital som investerats i produktions- och transportutrustning samt avskrivningar, 

kostnader och underhåll av utrustningen ses som företagets kapacitetskostnader. Kostnaderna 

är i huvudsak fasta kostnader och en hög utnyttjandegrad medför därför lägre kostnad per 

producerad enhet vilket påverkar produktkostnaderna positivt. Därför är nyttjandegrad ett mer 

användbart mått än värdet på företagets kapacitet. (Ibid)  

4.1.1.2 Kapacitetsbegränsningar 

Wang et al (2005) definierar kapacitetsbegränsningar enligt följande ” The resource whose 

capacity is less than the demands placed upon it”. Det finns flera faktorer som påverkar att 

kapacitetsbegränsningar bildas exempelvis antal operatörer, kapacitet och lagertillgänglighet. 

Kapacitetsbegränsningar ses idag som en huvudutmaning när det kommer till att identifiera 

effektiviseringsmöjligheter inom produktion. Kapacitetsbegränsningar påverkar ledtiden, 

cykeltiden och den värdehöjande tiden för ett tillverkande företag. Vanligtvis kan en 

kapacitetsbegränsning spåras till ett fåtal resurser i produktionsprocessen men utmaningen 

ligger i att förbättra den enskilda aktiviteten samtidigt som företaget undviker att 

kapacitetsbergänsningen flyttas till en annan aktivitet. (Wang et al, 2005) 

För att anpassa resursutnyttjandet mellan aktiviteter finns en stegmodell kallad Theory of 

Constraints vilken består av fem steg: 

 Identifiera vad som utgör den trånga sektionen, det vill säga den aktivitet som har lägst 

kapacitet och som därmed begränsar output. 

 Säkerställa att den trånga sektorn alltid är belagd med arbete. 

 Anpassa de övriga aktiviteterna i flödet till den trånga sektorn för att undvika 

väntetider och lagerbildning. 

 Öka kapaciteten i den trånga sektorn för att öka output. 

 Upprepa processen då en ny trång sektor kan ha bildats som ett resultat av den 

enskilda aktivitetsförbättringen. (Mattsson, 2012) 
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4.1.2 Prognostisering 

Prognoser innebär att företaget bedömer och beräknar sannolikheten för en viss händelse vid 

en viss tidpunkt. Prognostisering är vitalt för de företag som tillverkar mot kundorder då de 

vid orderingången måste ha tillgång till de produkter som krävs för att tillverka det kunden 

efterfrågar. Därmed blir en långsiktig efterfrågeprognostisering viktig på grund av att 

företaget måste kunna göra de investeringar och nedskärningar i trögrörliga resurser 

(maskiner, utrustning och personal) som prognosen visar. (Olhager, 2000)  

Prognoser kännetecknas av följande punkter: 

 Prognoser är vanligtvis fel: Prognosen ska inte betraktas som fakta utan en 

uppskattning. 

 En bra prognos är mer än en enskild siffra: Med hänsyn till ovanstående punkt, ska 

en bra prognos inkludera ett mått på förväntat prognosfel såsom standardavvikelse. 

 Aggregerade prognoser är säkrare: Summan av flera oberoende variabler uppvisar en 

stabilare prognos än den enskilda. Det är därmed lättare att prognostisera en 

produktgrupp än flera enskilda produkter.  

 Prognossäkerheten avtar med prognoshorisonten: Det är lättare att göra prognoser för 

en vecka än för ett år. 

 Prognoser skall inte ersätta känd information: Har ett företag redan tillgång till 

information om efterfrågan ska företaget lita på den informationen istället för 

prognosen. (Ibid) 

Prognosers syfte är att öka kunskapen om efterfrågan och framtida försäljning. Genom 

prognoser kan företag få kortare ledtider, jämnare kapacitetsutnyttjande och hög 

lagertillgänglighet. (Ibid) 

Det finns både kvalitativa och kvantitativa prognosmetoder. Beroende på vilken av dessa 

typer ett företag väljer kommer utfallet variera då de passar olika bra beroende på vilken 

bransch företaget befinner sig i. De kvalitativa prognoserna är subjektiva bedömningar där 

exempelvis marknadsundersökningar, expertutlåtanden och säljkårsuppskattning återfinns. De 

kvantitativa prognoserna grundar sig istället på den historiska situationen. Det innebär att 

företaget istället ser tillbaka på olika tidspunkter och hur efterfrågan såg ut då. Genom att titta 

en vecka, en månad eller ett år tillbaka i tiden kan företaget prognostisera hur efterfrågan 

kommer se ut den kommande tiden. (Ibid) 
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4.1.3 Nyckeltal 

Nyckeltal är en benämning på tal som kan användas för att mäta eller uttrycka ett resultat. I 

vissa fall är det svårt att uttrycka resultatet i kronor men genom att använda sig av nyckeltal 

ges företaget en indikator på utfallet av aktiviteterna eller processen. Ofta används nyckeltal 

på aktiviteter som har en påverkan på resultatet eller på de aktiviteter där förbättringar ska 

göras. (Lumsden, 2012)  

4.1.3.1 Ledtid 

Talet definieras som tiden från beställning till leverans, ledtiden brukar även kopplas ihop 

med leveransservice. Aktiviteter som innefattas i ledtiden är ordermottagning, 

orderbehandling, planering, konstruktion, tillverkning och distribution. Ledtiden baseras på 

kundens uppfattning och därför är det inte av vikt vad tiden består av utan det viktiga för 

kunden är längden på tiden. Kort ledtid kan uppnås genom kort tillverkningstid eller med 

hjälp utav lager. (Ibid) 

4.1.3.2 Leveranspålitlighet 

Innebär att kunna leverera vid utlovad tid, det vill säga tillförlitligheten i leverans. Mätningar 

kan göras på enskilda orderrader eller på kompletta orders. Begreppet kan även benämnas 

som leveranssäkerhet eller leveranstrohet. Måttet har fått allt viktigare betydelse under senare 

år och i många fall är hög pålitlighet viktigare än kort ledtid. Att vara pålitlig vid leveranser 

underlättar för kundens planering. (Ibid) 

4.1.3.3 Leveranssäkerhet 

Måttet beskriver förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet. Betydelsen för måttet har ökat 

kraftigt under de senare åren.  De flesta företagen har valt att minska sina lager vilket innebär 

att det inte finns utrymme för felaktiga leveranser. (Ibid) 

4.1.3.4 Flexibilitet 

Att anpassa leveranser efter kunders önskemål har kommit att få allt större betydelse. Detta 

kan innebära saker som emballage, leveransfrekvenser och dokumentation. Flexibilitet har i 

många fall blivit en konkurrensfaktor, måttet kan även handla om att hitta lösningar på 

störningar och problem vilket medför att tillförlitlighet och säkerhet kan bibehållas. (Ibid) 
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4.1.4 Modellering  

En modell av ett system kan ses som ett verktyg företag idag kan använda sig av för att 

besvara en frågeställning. Till skillnad mot experiment är modellering ett billigare alternativ 

för att beskriva något. Det finns olika typer av modeller såsom mentala, verbala och fysiska 

modeller. Den fjärde typen, matematiska modeller, visar sambandet mellan olika storheter 

som kan observeras i ett system och som anger matematiska relationer i modellen. (Ljung & 

Glad, 2004) 

4.1.5 Optimeringslära 

Ämnesområdet optimering innefattar användning av matematiska modeller för att identifiera 

det mest lämpliga handlingsalternativet i en specifik situation. Optimeringsmodeller används 

ofta till att beskriva och analysera ekonomiska beslutsproblem givet påverkande nyckeltal. 

Ordet optimering kommer ursprungligen från det latinska ”optimus” vilket betyder ”det bästa” 

och därmed betyder optimeringslära ” göra det bästa”. (Lundgren et al, 2003) 

En utgångspunkt för att använda sig av optimeringsmodeller är att det finns någon/ några 

faktor/ faktorer i problemformuleringen som kan varieras, det vill säga variabler. 

Optimeringsmodellen används sedan till att bestämma bästa möjliga värden givet det mål som 

specificerats. Idag används optimering i ett stort antal tekniska och ekonomiska 

tillämpningsområden såsom produktionsplanering, transport, packning och 

telekommunikation (Ibid) 
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4.2 Empiri 

Nedan presenteras en intervjusammanfattning med ICA- Rottnes butikschef och e- 

handelsansvarig samt projektledaren på handla24.se.  

4.2.1 Intervjusammanfattning 

- Hur väl utnyttjas kapaciteten idag? 

Respondenterna menar att det beror på ur vilket perspektiv man ser det ifrån. Ses det till 

lagertillgängligheten skulle butiken klara av cirka 150 stycken orders per dag men detta beror 

på hur många som arbetar med e- handeln och det i sin tur är begränsat efter utrymmet på 

lagret för e- handeln. Vidare svarar respondenterna att butiken i Rottne utnyttjar kapaciteten 

väl tack vare att de anpassar personalbehovet utifrån orderingången. Butikschefen menar att 

de skulle kunna klara en 25 % omsättningsökning utan ökade personalkostnader. E- handels 

ansvarig på ICA- Rottne svarar att det är svårt att säga då orderingången varierar. Ibland tar 

de inte rast för att hinna klart innan leveransintervallet börjar, medan de vid andra tillfällen 

slipper stressa och kan ta längre raster. (Bilaga 8.1 intervjuer)  

- Vilket är maxantalet orders ni kan leverera på en dag? 

Svaret var att det beror på personalantalet men att de borde kunna leverera cirka 55 orders 

varje dag men detta berodde även på antal orderrader för respektive order. För att hinna med 

att plocka 55 orders på en dag är det viktigt att ordrarna är lättplockade och att varorna finns i 

butiken så att kompletteringstiden minimeras. Men för att klara det skulle de behöva arbeta 24 

timmar, det vill säga vara tre heltidsanställda. Projektledaren på handla24.se säger att det är 

bilen som är den begränsande faktorn på den här frågan. Han säger att en bil i nuläget kan 

leverera cirka 50 orders per dag. Vid en efterfrågan över ca 50 orders per dag skulle ICA 

behöva investera i en ny bil, men då är det viktigt att öka volymen för att detta ska löna sig. 

Med två bilar skulle ICA- Rottne kunna utföra tre gånger så många leveranser då 

leveransområdet delas mellan bilarna och körsträckan per bil minskar. (Ibid) 

- Var upplever ni att kapacitetsbegränsningar uppstår? 

De tre intervjurespondenterna ser olika kapacitetsbegränsningar i dagsläget. Både 

projektledaren på handla24.se och den e- handelsansvarige på ICA- Rottne ser de sena 

leveranserna till butiken som det största problemet. Det är först och främst färskvaror såsom 
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bröd, mejeri och kött som blir lidande av de sena leveranserna. Att inte ha varorna i hyllan 

skapar kompletteringsarbete för personalen, vilket är tidskrävande. Detta 

kompletteringsarbete sker även direkt från burarna som kommit in på baklagret och att plocka 

direkt från burarna tar mer tid än att plocka i butiken. Den e-handelsansvarige ser även 

schemaläggningen som ett stort problem men tror att det hade varit lättare att planera 

kapaciteten vid högre och jämnare volymer. Vid större volymer uppkommer dock ett annat 

problem och detta är att det blir mer trängsel inne i butiken. (Ibid) 

I nuläget är kapacitetsbegränsningarna plocket och distributionen enligt butikschefen. Plocket 

är svårt att planera och det är därmed viktigt att de har flexibel personal som kan komma in 

och arbeta med kort varsel. Butikschefen menar att det är lång tid mellan leveransintervallen 

och att antalet kunder skulle öka om de kunde vara mer flexibla i leveranserna, men detta 

skulle i sin tur skapa högre kostnader då de skulle behöva göra fler leveranser.  (Ibid) 

 - Hur arbetar ni med att prognostisera efterfrågan? 

Frågan besvaras likadant av samtliga tre respondenter och det är att de tittar på tidigare 

försäljning. De menar att det finns vissa mönster när efterfrågan är högre respektive lägre. 

Topparna är efter löning, måndagar och fredagar samt runt högtider. E- handelsansvarig på 

ICA- Rottne säger dock att de inte har så mycket tid för prognostiseringsarbete och att det blir 

mycket uppskattningar. Den e-handelsansvarige menar att de anpassar sig efter kundens 

beställningar från dag till dag och att det tyvärr inte går att planera bättre än så i dagsläget och 

därmed går det inte heller att göra ett fast schema för de anställda. (Ibid) 

Finns det möjlighet att reducera ledtiden? 

Ett svar som kom från alla tre respondenter var att sätta in mer resurser i form av personal, för 

att kunna plocka mer och en till bil för att kunna använda sig utav fler leveransintervaller. 

Projektledaren på handla24.se svarade att det skulle gå att sätta in mer resurser på plocket 

innan butiken öppnar, men ett problem som uppstår då är att ingen fyller på varor och därmed 

kan det bli brist på hyllorna när butiken väl öppnar.  (Ibid) 
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4.2.2 E- handeln i siffror 

Tabellen nedan presenterar data som författarna mottagit från e- handelsansvarig och 

butikschefen på ICA- Rottne, egna mätningar och observationer samt tidpunkter för e- 

handeln.   

Parametrar   Värde   Enhet  

 Antal orders                        20      Styck/ dag  

 Personalkostnad                      250      Kronor/ timme  

 Kostnad bil                      850      Kronor/ dag  

 Kostnad torr-is                      200      Kronor/ dag  

 Kostnad till handla24.se                 333,33      Kronor/ dag  

 Genomsnittligt försäljningsvärde                 21 000      Kronor/ dag  

 Genomsnittlig tid för plock & pack                   20,99      Minuter/ order  

 Arbetstid   05.00 - 14.00 (9)   Timmar  

 Arbetstid   10.00 - 19.00 (9)   Timmar  

 Deltidsanställd                          2      Styck  

 Beställningsstopp leveransintervall 1   00.00   Tid  

 Leveransintervall 1   10.00 - 13.00   Tid  

 Beställningsstopp leveransintervall 2   10.00   Tid  

 Leveransintervall 2   16.00 - 19.00   Tid  
Tabell 6 ICA- Rottnes e- handel i siffror 

 

Kostnaderna ICA- Rottne har utgörs av personal, bil, torr- is och avgift till handla24.se. 

Kostnaden till handla24.se är fast då de varje månad måste betala 10. 000 kr för att få vara 

anslutna till tjänsten. De andra kostnaderna är rörliga då de påverkas av hur stor 

orderingången är. Ordervärdet varierar beroende på vilken dag det är i veckan och ICA- 

Rottne ser försäljningstoppar vid högtider samt på måndagar och fredagar. 

Försäljningstopparna kan uppgå till över 30. 000 kr per dag men det genomsnittliga 

försäljningsvärdet är cirka 21. 000 kr per dag. Gällande arbetstiden är den uppdelad på två 

arbetspass, ett på morgonen och ett under eftermiddagen, passen är på nio timmar men då 

ingår även en timmas rast. ICA- Rottne använder sig utav två stycken beställningsstopp, ett 

vid midnatt och ett klockan tio på förmiddagen. De använder även två leveransintervaller, ett 

på förmiddagen och ett på eftermiddagen. (E- handelsansvarig & Butikschefen, 130411) Den 

genomsnittliga tiden för plock och packning är tagen från mätningarna 130508 som redovisats 

på sida 43 i tabell 3. 
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4.2.3 ICA- Rottnes e- handel vecka 19, 2013 

Tabell 5 nedan visar utfallet av e- handeln under vecka 19, 2013.  

Aktiviteter Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Total v.19 Genomsnitt 

Antal order förmiddag (st) 21 10 12 5 10 58 11,6 

Antal order eftermiddag (st) 12 7 4  12 35 7 

Ordervärde förmiddag (kr) 16000 10000 12000 6000 14000 58000 11600 

Ordervärde eftermiddag (kr) 9000 8000 4000  8000 29000 5800 

Plock & pack tid förmiddag 

(tim) 12 4,5 7,5 3,25 8,66 35,91 7,18 

Plock & pack tid eftermiddag 

(tim) 6,33 5,33 2,25  4,5 18,41 3,68 

Utkörningstid förmiddag (tim) 3 3 3,5 2 3 14,5 2,9 

Utkörningstid eftermiddag (tim) 2,5 2 1  3 8,5 1,7 
Tabell 7 ICA- Rottnes e- handel vecka 19, 2013 

 

Tabellen är uppdelad per dag samt på för- och eftermiddag. I tabellen visas antal orders, 

ordervärde och tiden det tagit att sammanställa samt leverera orderna, kompletteringstiden är 

även medräknad i plock- och packtiden. Torsdagen är rödmarkerad eftersom det var en 

helgdag och de levererade endast på förmiddagen. 
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4.3 Analys 

Det är svårt att bedöma vilken kapacitet som behövs då företaget måste ta hänsyn till den 

framtida efterfrågan (Jonsson & Mattsson, 2005). Butikschefen säger att de kan klara en 25 % 

orderökning med den befintliga kapaciteten, men däremot anser e- handelsansvarig att 

problem kan uppstå vid ökad orderingång. Den e-handelsansvarige ser problem vid 

planeringen av kapaciteten då antal orders är varierande dag för dag och eftersom 

beställningsstoppet är fastställt vid midnatt, de vet inte dagen innan hur många orders de ska 

plocka på morgonen. Skulle efterfrågan öka kan detta leda till att variationerna mellan 

dagarna ökar ytterliga vilket skulle leda till att kapacitetsplaneringen skulle bli ännu svårare. 

Om efterfrågan skulle öka mycket skulle detta även innebära att fler personer måste plocka 

och att de måste plocka under längre tid. Detta kan leda till trängsel inne i butiken samt att 

butiken inte är påfylld när kunderna är där. Tanken med e- handeln är att ICA- Rottne ska 

bredda sin kundbas men om varorna inte finns i butik kan de befintliga kunderna bli 

missnöjda och välja att handla någon annanstans. Därför är det viktigt att ICA- Rottnes 

varusaldon är rätt samt att deras uppskattning om hur många orders som kommer in är nära 

verkligheten, för att inte butiken ska förlora redan befintliga kunder 

Med komplettering tar det ungefär 30 minuter att färdigställa en order och skulle det komma 

in fler orders än beräknat på kvällen blir det snabbt mer arbete än vad kapaciteten var 

planerad för. På grund av detta måste personalen vara flexibel för att kunna möta dessa 

variationer. De anställda på e- handeln kan alla moment som processen innefattar vilket ökar 

flexibiliteten i produktionen då det inte spelar någon roll vem som gör vad. Teorin säger även 

att en hög utnyttjandegrad av kapaciteten kan uppnås med kapacitetsbalansering (Mattsson, 

2012). Kapacitetsbalansering är något som ICA- Rottne använder sig utav då de tar in resurser 

utifrån hur orderingången ser ut. Att personalen är flexibel och att ICA- Rottne använder sig 

utav kapacitetsbalansering gör att de minimerar sina kostnader och att det sällan blir någon 

outnyttjad kapacitet som medför kostnader.  

I dagsläget har ICA- Rottne inte någon tydlig kapacitetsbegränsning då personalen balanseras 

efter antal orders per dag. De hinner även med att leverera alla orders under 

leveransintervallet. Däremot är det ett problem att varuleveranserna in till butiken kommer så 

pass sent som det gör och det innebär mycket kompletteringsarbete. ICA- Rottne är inte 

tillräckligt stora för att kunna påverka leverantörernas leveranser in till butiken och 

kompletteringsarbetet blir därför ett måste. Det tar längre tid att komplettera med en vara än 
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att plocka den direkt i butiken och detta medför högre kostnader. Om ICA- Rottne istället 

skulle kunna minska kompletteringsarbetet hade de sparat både tid och pengar. 

Som tidigare nämnt har ICA- Rottne ett problem vid planering av sin personal då 

orderingången varierar. Prognostisering är ett verktyg som företag kan använda sig utav för 

att planera sina resurser (Olhager, 2000). ICA- Rottne tittar idag på tidigare försäljning när de 

prognostiserar sin efterfrågan, de menar att det finns vissa mönster som efterfrågan följer. 

Däremot anser den e- handelsansvarige att de inte har så mycket tid att titta på tidigare 

efterfrågan och det gör att deras prognoser mest är uppskattningar. Olhager (2000) säger att en 

prognos vanligtvis är fel men om ICA- Rottne skulle ha tillgång till bättre prognoser eller om 

orderingången blivit mer jämn skulle detta innebära att kapaciteten blivit enklare att planera. 

Lumsden (2012) tar upp vissa nyckeltal som företag kan använda sig av för att mäta eller 

uttrycka ett resultat. ICA- Rottne arbetar idag inte med samtliga fyra nyckeltal som Lumsden 

(2012) nämner, men ett av nyckeltalen de arbetar med är ledtid. Ledtiden är som tidigare 

definierat, tiden från beställning till leverans, och denna ledtid regleras idag hos ICA- Rottne 

av deras beställnings- och leveransintervall. Ledtiden kan dock variera ur ett kundperspektiv 

då det beror på när du beställer och när du får leveransen, men utifrån ICA- Rottnes 

perspektiv finns det alltid en minimum ledtid som är från beställningsstoppet till dess att 

leveransintervallet startar. För att butiken i Rottne ska kunna minska den ledtiden, som enligt 

Kämäräinen et al (2001) är en viktig faktor för kunden, måste de flytta fram 

beställningsstoppet alternativt investera i ny bil för att bli mer flexibla i leveranserna. En 

sådan förändring kräver dock en kapacitetsförändring från ICA- Rottnes sida, då det behövs 

mer personal som kan plocka närmare inpå leveransintervallet.  
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De beräkningar som gjorts (se tabell 8) grundar sig i antalet arbetade timmar per dag och hur 

lång tid det tar att färdigställa en genomsnittlig order (se tabell 3, sida 43). För att kunna 

besvara frågeställningen har beräkningar genomförts utifrån värdena som presenteras i 

tabellerna 4 & 5 samt att de beräknas på två heltidsanställda.  

 

Tider Antal personal Utkörning Maximalt behandlade orders 
05.00-
10.00 1  14,3 
10.00-
13.00 2 1 8,58 
13.00-
16.00 1  11,4 
16.00-
19.00 1 1  

Total   34,3 
Tabell 8 Beräkningsmall nuläge 

 

En genomsnittlig order tar 21 minuter att plocka och packa. Den anställde som börjar klockan 

05:00 har fem timmar på sig att färdigställa de orders som ska levereras i leveransintervallet 

10:00 - 13:00. Teoretiskt sätt skulle den anställde enligt de mätningar som gjorts kunna 

färdigställa 14,3 orders under fem timmars arbete. Uträkningen baseras på 21 minuter 

multiplicerat med fem timmar. När klockan är 10:00 levererar den anställde varorna och 

plockningen av eftermiddagens orders påbörjas av den anställde vars arbetspass är mellan 

10:00 - 19:00. Under de tre timmarna, som en person plockar och en person levererar varor, är 

det teoretiskt möjliga maximala antal orders 8,58 stycken. Klockan 13:00 är första 

leveransintervallet slut och båda plockar fram till 14:00, då den anställde som arbetat 

morgonpasset slutar. Den andre plockar sedan fram till 16:00 innan dagens andra 

leveransintervall startar. Mellan klockan 13:00 - 16:00, baserat på fyra timmars plocktid, är 

det maximala antalet orders 11,4 stycken. Beräkningarna är baserade på fyra timmar då de är 

två anställda som plockar mellan 13:00 och 14:00.  

Under en dag är det teoretiskt möjligt för två anställda att färdigställa 34,3 orders. Dessa 

beräkningar är gjorda på att respektive anställd arbetar nio timmar och lunchtiden som är 

varierande beroende på beläggningen har uteslutits ur beräkningarna. Ibland kan det vara så 

att de äter lunch i samband med leveransintervallet. I beräkningarna har det inte heller tagits 

hänsyn till kompletteringstiden samt den administrativa tiden. Vid beaktande av de 
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parametrarna i beräkningarna skulle maxantalet orders för två anställda vara 24 orders per 

dag. Vid en sådan beräkning skulle det ta cirka 30 minuter att färdigställa en order och med 

totalt 12 plocktimmar hade det resulterat i 24 färdiga orders. Differensen som ökar tiden från 

21 minuter till 30 minuter är därmed tiden för administration och komplettering.  

De anställda på ICA- Rottne säger att ordertopparna är drygt 30 orders per dag och detta 

stämmer överrens med uträkningar som baserats på två anställda (bortsett från administration 

och komplettering). När antal orders ligger på ungefär 30 stycken ringer ICA- Rottne in en 

anställd till som hjälper till att plocka några timmar under dagen. Detta görs på grund av att 

ICA måste räkna in den tid det tar att komplettera samtliga orders. Sammanfattningsvis ser 

man att beräkningarna stämmer överrens med vad ICA klarar av att färdigställa. I praktiken 

krävs det dock tre anställda medan beräkningarna visar på att det endast krävs två och denna 

skillnad beror på om kompletteringstiden inkluderas i tiden det tar att färdigställa en 

genomsnittlig order eller inte.  

 

Figur 8 Kapitelsammanfattning 2 
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5. Vilka kapacitetsbrytpunkter kan identifieras genom simulering 

av parametrarna antal orders och tid för beställningsstopp?  

I detta kapitel presenteras först teori om scenarioanalyser som sedan följs av 

simuleringsteori och känslighetsanalysteori. Under analyskapitlet redovisas de 

simuleringar som genomförts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Analysmodell 3 

5.1 Teori 

5.1.1 Scenarioanalys 

Det har blivit allt vanligare att företag använder sig utav scenarioanalys som ett hjälpmedel i 

planerings- och beslutsarbete. Detta främst på grund av att analysen är användbar för att 

kunna hantera ökad osäkerhet och komplexitet. Genom en scenarioanalys försöker man 

identifiera framtida situationer som är möjliga men inte helt säkra. Analysen har visat sig vara 

användbar vid frågeställningar som rör en osäker omgivning i ett långt tidsperspektiv. Denna 

typ av analys är ofta begränsad till ett antal kritiska faktorer som avgör de framtida 

scenarierna. Anledningen till att använda sig utav scenarioanalys är för att konstruera 

sannolika bilder av framtida situationer. Framtidssituationerna bygger på de kritiska 

faktorerna som utgångspunkt för att ge en helhetsbild utav situationen men tar även hänsyn 

till givna förutsättningar. En scenarioanalys gör det enklare att analysera effekterna av en 

förändring på olika faktorer. (Roos et al, 2004)  
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5.1.2 Simuleringar  

Simuleringar kan även benämnas som numeriska experiment vilka forskaren kan genomföra 

efter framtagandet av en modell. Det är ett billigt alternativ i förhållande till ett experiment, 

men kvaliteten på resultaten varierar beroende av hur den framtagna modellen ser ut. Många 

fall av simuleringar utförs i en dator där det numeriska experimentet utförs genom att 

forskaren laborerar med olika matematisk tal för att få fram olika utfall och resultat. (Ljung & 

Glad, 2004) 

5.1.3 Känslighetsanalys 

Kalkyler innehåller osäkerheter av olika slag och för att skydda sig mot dessa kan beräkningar 

göras där risken ingår i kalkylen. En av osäkerheterna är att de kalkylerade värdena kan 

komma att skilja sig från de faktiska. Ibland är skillnaderna marginella och ger därmed inte 

utslag i resultatet, men i vissa fall kan effekten bli större. För att se hur resultatet påverkas av 

förändringar i inmatad data kan känslighetsanalyser göras. Genom att laborera med värden 

ges företaget en inblick i hur svängningar i exempelvis försäljningen påverkar företaget. 

Genom att välja ut kritiska källor eller påverkande parametrar kan kombinationer skapas som 

visar utfallet av flera olika fall. (Oscarsson et al, 2006) 
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5.2 Analys 

Analysen är uppdelad i tre steg där det första steget innefattar simuleringar som är baserade på 

en plock- och packtid på 21 minuter. Den andra delens simuleringar baseras på en plock- och 

packtid på 30 minuter och i den tredje delen visas kapacitetsbrytpunkterna vid varierande 

plock- och packtid. Alla simuleringar bortser från förmiddagens plock och behandlar därmed 

endast plockning som börjar vid beställningsstoppet klockan 10:00. Tabellerna som följer 

visar antalet anställda som behövs för att hinna färdigställa X- antal orders innan 

leveransintervallet börjar och bortser därmed från den anställde som kör 

förmiddagsleveransen mellan klockan 10:00 - 13:00. Idag är orderingången utspridd över 

flera timmar men simuleringarna utgår från det värsta tänkbara scenariot, det vill säga att alla 

orders kommer in precis innan beställningsstoppet.  

För att räkna ut behov av antalet timmar för att sammanställa orders tas genomsnittlig tid för 

att färdigställa en order multiplicerat med antalet orders. Sedan tas behovet för antalet 

arbetade timmar dividerat med antalet timmar en anställd arbetar med ordersammanställning 

inför eftermiddagens leverans. 

Exempelvis: 10*21=210 minuter(3,5 h)=> 3,5/6=0,58 anställda avrundat uppåt blir det en 

anställd som behövs för att färdigställa 10 orders på sex timmar. 

Den kapacitet som ICA- Rottne har att tillgå för plock i nuläget är oftast en eller två personer, 

detta indikeras med den gröna färgen. Är det mycket att göra så har ICA- Rottne möjlighet att 

kalla in ytterliga en anställd för plock, detta visas med den orangea markeringen. Röd 

markering visar på de tillfällen då det uppstår kapacitetsbrist för ICA- Rottne och att de i 

dessa situationer behöver fler anställda som plockar. 

Resursbehovet kan tillgodoses 
Max utnyttjande av resurser 

Resursbehovet kan ej tillgodoses 
Figur 10 Färgkodning till simuleringstabeller 

5.2.1 Analys 1-30 orders, plock- och packtid 21 minuter per order 

I tabell 9 (se nästa sida) visas antal orders, antalet plocktidstimmar och behovet av personal 

med hänsyn på när beställningsstopp är utsatt och hur många timmar som då finns tillgängliga 

för plock. I tabellen börjar plocket från den tid som respektive beställningsstopp visar, det vill 

säga att om beställningsstoppet är klockan elva så börjar plocket klockan elva och inte 
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klockan tio. Resursbehovet baseras på vilken tid beställningsstoppet inträffar, därmed visar 

tabellen nedan exempelvis att om det är 27 orders kvar att plocka klockan 12:00, behövs det 

tre personer för att hinna färdigställa alla orders till klockan 16.00.  

 

Antal order 

Plocktids 
behov 

(timmar) 

Antal 
plockare 
från BS* 
kl 10 (6 

h) 

Antal 
plockare 
från BS* 
kl 11 (5 

h) 

Antal 
plockare 
från BS* 
kl 12 (4 

h) 

Antal 
plockare 
från BS* 
kl 13 (3 

h) 

Antal 
plockare 
från BS* 
kl 14 (2 

h) 

Antal 
plockare 
från BS* 
kl 15 (1 

h) 

1 0,35 1 1 1 1 1 1 
2 0,70 1 1 1 1 1 1 
3 1,05 1 1 1 1 1 2 
4 1,40 1 1 1 1 1 2 
5 1,75 1 1 1 1 1 2 
6 2,10 1 1 1 1 2 3 
7 2,45 1 1 1 1 2 3 
8 2,80 1 1 1 1 2 3 
9 3,15 1 1 1 2 2 4 

10 3,50 1 1 1 2 2 4 
11 3,85 1 1 1 2 2 4 

12 4,20 1 1 2 2 3 5 
13 4,55 1 1 2 2 3 5 
14 4,90 1 1 2 2 3 5 
15 5,24 1 2 2 2 3 6 
16 5,59 1 2 2 2 3 6 
17 5,94 1 2 2 2 3 6 
18 6,29 2 2 2 3 4 7 
19 6,64 2 2 2 3 4 7 
20 6,99 2 2 2 3 4 7 
21 7,34 2 2 2 3 4 8 
22 7,69 2 2 2 3 4 8 
23 8,04 2 2 3 3 5 9 

24 8,39 2 2 3 3 5 9 
25 8,74 2 2 3 3 5 9 
26 9,09 2 2 3 4 5 10 
27 9,44 2 2 3 4 5 10 
28 9,79 2 2 3 4 5 10 
29 10,14 2 3 3 4 6 11 
30 10,49 2 3 3 4 6 11 

 

Tabell 9 Simulering 0-30 orders och 21 minuter plock- och packtid 

BS*= Beställningsstopp 
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I nuläget plockar en anställd varor under eftermiddagen men om orderantalet blir över 17 

kommer inte en anställd hinna med att färdigställa alla orders innan leverans. Då krävs det att 

ytterligare en anställd plockar i ett antal timmar för att hinna klart. Ju längre fram 

beställningsstoppet flyttas desto fler anställda behövs för att färdigställa alla orders, givet att 

inget har plockats innan beställningsstoppet.  

Orderingången kommer förmodligen se ut ungefär som tidigare även om beställningsstoppet 

flyttas. Därmed åskådliggör inte tabell 9 det extra antal orders som kan komma in den/ de 

sista timmen/ timmarna innan beställningsstoppet. Detta innebär att när tabellen studeras 

måste hänsyn tas till de orders som kan plockas innan tiden för beställningsstoppet. Däremot 

åskådliggör tabell 9 vid vilket antal orders brytpunkter för kapaciteten finns vid de olika 

tiderna för beställningsstoppen. Att veta var brytpunkterna för antal orders finns gör det 

enklare för ICA- Rottne att planera sin kapacitet utifrån efterfrågan. Däremot kvarstår 

problemet att de inte innan vet hur många orders som kommer in och därmed kvarstår 

problemen med schemaläggningen. För att lösa det problemet behöver ICA- Rottne 

införskaffa bättre system och rutiner för prognostisering av efterfrågan.  

Enligt Kämäräinen et al (2001) är ledtiden en avgörande faktor om kunden lägger en 

beställning eller inte. Enligt utförda beräkningar skulle ICA- Rottne i dagsläget med två 

anställda kunna flytta fram beställningsstoppet två timmar vid 22 orders. Om ICA- Rottne 

skulle flytta fram beställningsstoppet två timmar innebär det två timmars kortare ledtid till 

kund och detta kan bidra till att fler väljer att handla sina livsmedel på Internet från ICA- 

Rottne. Skulle ICA- Rottne flytta fram beställningsstoppet ytterligare en timme, till klockan 

13:00, hade de som mest klarat av 17 orders med två anställda som plockar dessa. Återigen 

reduceras ledtiden, men orderkvantiteten likaså. Ett tydligt mönster i tabellen ovan är att, ju 

längre ICA- Rottne flyttar fram beställningsstoppet desto mindre kvantiteter hinner två 

anställda att färdigställa. Ponera att ICA- Rottne fastställt beställningsstoppet till 13:00 och 

12:57 inkommer 23 orders, då hade butiken inte hunnit med dessa på endast två anställda utan 

hade behövt ringa in ytterligare en anställd för att hjälpa till med plockningen.  

I tabell 10 (se nedan) visas hur 15 dagars orderingång skulle kunna se ut med ett 

slumpmässigt urval av antal orders i intervallet 0 - 30 och en beräknad plocktid på 21 minuter. 

Tabellen visar att det är problematiskt att veta hur personalstyrkan ska anpassas när 

orderingången är varierande. I dagsläget är det bara en person som plockar större delen av 
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tiden, vilket gör att det blir ännu svårare att hantera de dagar med hög efterfrågan. Om 

orderingången varierar mellan 0 - 30 orders illustrerar tabellen att om beställningsstoppet är 

klockan 11:00 varierar personalbehovet mellan 1 - 3 personer. Detta visar att det är av stor 

vikt att ha precisa prognoser för att kunna planera kapaciteten.  

Antal order 
Plocktid 
(timmar) 

Antal 
plockare 
från BS* 
kl 10 
(6h) 

Antal 
plockare 
från BS*  
kl 11 
(5h) 

Antal 
plockare 
från BS*  
kl 12 
(4h) 

Antal 
plockare 
från BS*  
kl 13 
(3h) 

Antal 
plockare 
från BS*  
kl 14 
(2h) 

Antal 
plockare 
från BS*  
kl 15 
(1h) 

13 4,55 1 1 2 2 3 5 
29 10,15 2 3 3 4 6 11 
10 3,50 1 1 1 2 2 4 
3 1,05 1 1 1 1 1 2 

18 6,30 2 2 2 3 4 7 
5 1,75 1 1 1 1 1 2 

17 5,95 1 2 2 2 3 6 
28 9,80 2 2 3 4 5 10 
12 4,20 1 1 2 2 3 5 
24 8,40 2 2 3 3 5 9 
27 9,45 2 2 3 4 5 10 
16 5,60 1 2 2 2 3 6 

9 3,15 1 1 1 2 2 4 
28 9,80 2 2 3 4 5 10 
7 2,45 1 1 1 1 2 3 

Tabell 10 Slumpmässiga simulering 0-30 orders och 21 minuter plock- och packtid 

BS*= Beställningsstopp 
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De punkter där kapaciteten utnyttjas maximalt är varierande beroende på vilken tid 

beställningsstoppet är lagt, antalet orders och hur många anställda som plockar. I 

beräkningarna ovan beräknas det gröna fältet på två anställda som plockar och det är utifrån 

dessa maximalt kapacitetsutnyttjande definieras. I de gröna områdena i tabell 9, vars cell inte 

ligger precis ovanför en orange cell, utnyttjas kapaciteten inte maximalt. Detta leder till att vid 

alla andra punkter, förutom de gröna som ligger precis ovanför en orange, är det viktigt att 

ICA- Rottne arbetar med kapacitetsbalansering för att undvika att kapaciteten inte utnyttjas 

maximalt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 11 Kapacitetsbrytpunkter, 21 minuter 

 

 

 

 

 

Beställningsstopp 

Antal orders där kapaciteten 

utnyttjas maximalt (2 

anställda) 

10.00 Antal färdigställda orders > 30 

11.00 28 orders 

12.00 22 orders 

13.00 17 orders 

14.00 11 orders 

15.00 5 orders 
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5.2.2 Analys 1-30 orders, plock- och packtid 30 minuter per order 

Antal order 

Plocktids 
behov 
(timmar) 

Antal 
plockare 

från BS* 
kl 10 (6 
h) 

Antal 
plockare 

från BS* 
kl 11 (5 
h) 

Antal 
plockare 

från BS* 
kl 12 (4 
h) 

Antal 
plockare 

från BS* 
kl 13 (3 
h) 

Antal 
plockare 

från BS* 
kl 14 (2 
h) 

Antal 
plockare 

från BS* 
kl 15 (1 
h) 

1 0,5 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 
3 1,5 1 1 1 1 1 2 
4 2 1 1 1 1 1 2 
5 2,5 1 1 1 1 2 3 

6 3 1 1 1 1 2 3 
7 3,5 1 1 1 2 2 4 
8 4 1 1 1 2 2 4 
9 4,5 1 1 2 2 3 5 

10 5 1 1 2 2 3 5 
11 5,5 1 2 2 2 3 6 
12 6 1 2 2 2 3 6 
13 6,5 2 2 2 3 4 7 
14 7 2 2 2 3 4 7 
15 7,5 2 2 2 3 4 8 
16 8 2 2 2 3 4 8 
17 8,5 2 2 3 3 5 9 

18 9 2 2 3 3 5 9 
19 9,5 2 2 3 4 5 10 
20 10 2 2 3 4 5 10 
21 10,5 2 3 3 4 6 11 
22 11 2 3 3 4 6 11 
23 11,5 2 3 3 4 6 12 
24 12 2 3 3 4 6 12 
25 12,5 3 3 4 5 7 13 
26 13 3 3 4 5 7 13 
27 13,5 3 3 4 5 7 14 
28 14 3 3 4 5 7 14 
29 14,5 3 3 4 5 8 15 

30 15 3 3 4 5 8 15 
 

Tabell 12 Simulering 0-30 orders och 30 minuter plock- och packtid 

BS*= Beställningsstopp 

 

Enligt Butikschefen på ICA- Rottne skulle de med nuvarande kapacitet som vid behov kan 

utökas till tre stycken arbetare, sammanställa ungefär 50 orders på en dag. Simuleringarna 

ovan visar endast eftermiddagens orders, det vill säga de plockar lika mycket på morgonen 
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(24*2= 48). Detta stämmer överens med simuleringarna i tabellen ovan då dessa utgår från att 

en order tar 30 minuter att sammanställa. Tabell 12 visar att 24 orders kräver 12 timmars 

plocktid vilket innebär att om de flyttar fram beställningsstoppet två timmar krävs det att 

ytterligare en anställd arbetar för att kunna färdigställa alla 24 orders.  

I tabell 9 & 10 har det bortsetts från kompletteringstiden och i tabell 12 är den tiden 

medräknad. I tabellen visas att det behövs tre personer för att plocka och packa 30 orders från 

klockan 10:00 men om ICA- Rottne inte skulle behöva avsätta tid för komplettering skulle de 

bara behöva två personer för samma antal orders (se tabell 9). Detta innebär att de skulle 

kunna spara in en tjänst genom att ta bort kompletteringstiden. Om det även skulle gå att ta 

bort kompletteringsarbetet på leveranserna under förmiddagen skulle det innebära att de även 

skulle spara in en tjänst på förmiddagen. Detta är dock svårare att genomföra eftersom, som vi 

tidigare nämnt, ICA- Rottne måste vänta på att varuleveranserna kommer in till butiken. På så 

vis måste ICA- Rottne kunna påverka sina leverantörer så att de får sina varor tidigare. Detta 

kommer bli svårt då ICA- Rottne inte har lika hög omsättning som butikerna inne i Växjö.  

I tabell 13 (se nästa sida) visas slumpmässiga simuleringar där det likt tabell 10 uppstår 

planeringsproblem då orderantalet är svårt att prognostisera.  
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Antal order 
Plocktid 
(timmar) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 10 
(6h) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 11 
(5h) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 12 
(4h) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 13 
(3h) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 14 
(2h) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 15 
(1h) 

10 5,00 1 1 2 2 3 5 
6 3,00 1 1 1 1 2 3 
5 2,50 1 1 1 1 2 3 

12 6,00 1 2 2 2 3 6 
24 12,00 2 3 3 4 6 12 
13 6,50 2 2 2 3 4 7 
8 4,00 1 1 1 2 2 4 

4 2,00 1 1 1 1 1 2 
7 3,50 1 1 1 2 2 4 

30 15,00 3 3 4 5 8 15 
12 6,00 1 2 2 2 3 6 
2 1,00 1 1 1 1 1 1 

29 14,50 3 3 4 5 8 15 
23 11,50 2 3 3 4 6 12 
5 2,50 1 1 1 1 2 3 

Tabell 13 Slumpmässig simulering 0-30 order och 30 minuter plock- och packtid 

 

BS*= Beställningsstopp  

 

Kapacitetsbrytpunkterna då plock- och packtiden är 30 minuter visas nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 14 Kapacitetsbrytpunkter, 30 minuter 

Beställningsstopp 

Antal orders där kapaciteten 

utnyttjas maximalt (2 anställda) 

10.00 24 orders 

11.00 20 orders 

12.00 16 orders 

13.00 12 orders 

14.00 8 orders 

15.00 4 orders 



 

2013-05-29 

 

 
 

 73 

5.2.3 Känslighetsanalys  

5.2.3.1 Slumpmässig simulering 0-60 orders, 21 respektive 30 minuter 

Tabell 15 & 16 (se nästa sida) visar hur många plockare som krävs om orderingången är 

slumpmässigt simulerade från 0 - 60 orders. ICA- Rottne kommer inte klara av att färdigställa 

alla orders om orderingången är högre än 34 stycken, två anställda plockar och om plock- och 

packtiden är 21 minuter. Vid hög orderingång är det inte bara plocket som får kapacitetsbrist 

utan det kommer även bli svårt att få plats med alla orders i bilen samt problematiskt att hinna 

med att leverera alla orders under leveransintervallet. Befintligt antal vagnar och scanners 

som används vid plock kommer inte heller räcka till för att täcka plockbehovet. Vid hög 

orderingång finns det även risk att det uppstår brist på vissa varor i butiken. Det blir då ännu 

viktigare att leveranser kommer in till butiken innan plockarbetet påbörjas för att undvika 

kompletterande plockning. Eftersom e-handeln har ett begränsat utrymme på lagret skulle det 

bli trångt vid hantering av ökade volymer. Nyanställningar skulle även behöva göras för att 

kunna behålla nuvarande leveransintervall, vilket innebär att de får samsas på nuvarande 

utrymme som är anpassat efter rådande efterfrågan/kapacitet. Lagret skulle behöva 

omstruktureras vid en högre efterfrågan så att personalen kan arbeta effektivt. Investeringar i 

datorer, vagnar och handscanners skulle behöva göras så att personalen kan behandla fler 

orders samtidigt på olika håll oberoende av varandra. När orderantalet överstiger kapaciteten 

för bilen behöver ICA- Rottne fundera över om de ska köpa en bil till. Ett alternativ till detta 

skulle kunna vara att hyra in tjänsten från en tredjepart till dess att efterfrågan blir tillräckligt 

hög för att det ska löna sig att investera i en ny bil. 
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Antal order 
Plocktid 
(timmar) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 10 
(6h) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 11 
(5h) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 12 
(4h) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 13 
(3h) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 14 
(2h) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 15 
(1h) 

32 11,19 2 3 3 4 6 12 
34 11,89 2 3 3 4 6 12 
56 19,58 4 4 5 7 10 20 
14 4,90 1 1 2 2 3 5 
5 1,75 1 1 1 1 1 2 
0 0,00 0 0 0 0 0 0 

15 5,24 1 2 2 2 3 6 
27 9,44 2 2 3 4 5 10 
53 18,53 4 4 5 7 10 19 
25 8,74 2 2 3 3 5 9 
22 7,69 2 2 2 3 4 8 
27 9,44 2 2 3 4 5 10 
35 12,24 3 3 4 5 7 13 
47 16,43 3 4 5 6 9 17 
22 7,69 2 2 2 3 4 8 

Tabell 15 Slumpmässig simulering 0-60 orders och 21 minuter plock- och packtid 

 

Antal order 
Plocktid 
(timmar) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 10 
(6h) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 11 
(5h) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 12 
(4h) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 13 
(3h) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 14 
(2h) 

Antal 
plockare 
från BS* 

kl 15 
(1h) 

37 18,50 4 4 5 7 10 19 
5 2,50 1 1 1 1 2 3 

42 21,00 4 5 6 7 11 21 
16 8,00 2 2 2 3 4 8 
4 2,00 1 1 1 1 1 2 

19 9,50 2 2 3 4 5 10 
18 9,00 2 2 3 3 5 9 

32 16,00 3 4 4 6 8 16 
32 16,00 3 4 4 6 8 16 
37 18,50 4 4 5 7 10 19 
0 0,00 0 0 0 0 0 0 

21 10,50 2 3 3 4 6 11 
35 17,50 3 4 5 6 9 18 
56 28,00 5 6 7 10 14 28 
36 18,00 3 4 5 6 9 18 

Tabell 16 Slumpmässig simulering 0-60 orders och 30 minuter plock- och packtid 

BS*= Beställningsstopp 
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5.2.3.2 Tabellredovisning känslighetsanalys (olika plock- och packtider) 

I tabellerna nedan redovisas en sammanställning av de simuleringar som har gjorts (se bilaga 

8.2). Tabellerna illustrerar hur kapacitetsbrytpunkterna förändras beroende på hur lång tid det 

tar att plocka och packa en order. Analysen visar att det blir markanta skillnader i hur många 

orders ICA- Rottne kan färdigställa beroende på hur lång tid det tar att färdigställa en order. 

Resultatet visar även att beställningsstoppet påverkas av de olika tiderna och för att ICA- 

Rottne ska kunna ha beställningsstopp närmare inpå leveransintervallet krävs det att 

plockeffektiviteten ökar.  

 

Om efterfrågan ökar kan det leda till att det blir mer kompletteringstid och då kommer det att 

ta längre tid att färdigställa en order. Skulle ICA- Rottne bli mer effektiva vid plockning 

skulle det ta kortare tid att färdigställa en order. Därmed har simuleringar gjorts utifrån både 

en ökad och en minskad plocktid (36 – 9 minuter) 

 

Beställningsstopp 

Antal orders där 
kapaciteten 
utnyttjas maximalt 
(2 anställda, 36 
minuter) 

Antal orders där 
kapaciteten 
utnyttjas maximalt 
(2 anställda, 33 
minuter) 

Antal orders där 
kapaciteten 
utnyttjas maximalt 
(2 anställda, 30 
minuter) 

Antal orders där 
kapaciteten 
utnyttjas maximalt 
(2 anställda, 21 
minuter) 

10:00 20 21 24 >30 

11:00 16 18 20 28 

12:00 13 14 16 22 

13:00 10 10 12 17 

14:00 6 7 8 11 

15:00 3 3 4 5 

 
Tabell 17 Kapacitetsbrytpunkter för olika beställningsstopp, 2 anställda, 0-30 orders och 36 - 21 minuter plock- och 

packtid 
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Tabell 18 Kapacitetsbrytpunkter för olika beställningsstopp, 2 anställda, 0-30 orders och 18 - 9 minuter plock- och 

packtid 

 

 

Beställningsstopp 

Antal orders där 
kapaciteten 
utnyttjas maximalt 
(2 anställda, 18 
minuter) 

Antal orders där 
kapaciteten 
utnyttjas maximalt 
(2 anställda, 15 
minuter) 

Antal orders där 
kapaciteten 
utnyttjas maximalt 
(2 anställda, 12 
minuter) 

Antal orders där 
kapaciteten 
utnyttjas maximalt 
(2 anställda, 9 
minuter) 

10:00 >30 >30 >30 >30 

11:00 >30 >30 >30 >30 

12:00 26 >30 >30 >30 

13:00 20 24 >30 >30 

14:00 13 16 20 26 

15:00 6 8 10 13 
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5.2.3.3 Tabellredovisning känslighetsanalys (olika plock- och packtider samt 3 anställda) 

 
Tabell 19 Kapacitetsbrytpunkter för olika beställningsstopp, 3 anställda, 0-30 orders och 36 - 21 minuter plock- och 

packtid 

 

Tabell 20 Kapacitetsbrytpunkter för olika beställningsstopp, 3 anställda, 0-30 orders och 18 - 9 minuter plock- och 

packtid 

 

Vid jämförandet av tabellerna ovan kan man se att det blir stora skillnader av hur många 

orders som kan färdigställas beroende på antal anställda och plocktid för en order. Tabellerna 

visar bara på 0 - 30 orders då ICA- Rottne i nuläget inte får in mer än 30 orders per plockpass. 

Butiken klarar i nuläget inte heller av att hantera större orderantal än 30 orders per pass då det 

inte finns tillräckligt med utrymme i butiken och för att hantera ett större orderantal behöver 

de ändra strukturen i butiken och på lagret. Det är däremot viktigt att ICA- Rottne planerar 

plocket och leveranserna utifrån efterfrågan för att de ska bli så kostnadseffektiva som möjligt 

och att de hela tiden utvecklar e- handeln för att behålla befintliga kunder samt att få fler 

kunder att använda sig utav tjänsten.

Beställningsstopp 

Antal orders där 
kapaciteten 
utnyttjas maximalt 
(3 anställda, 36 
minuter) 

Antal orders där 
kapaciteten 
utnyttjas maximalt 
(3 anställda, 33 
minuter) 

Antal orders där 
kapaciteten 
utnyttjas maximalt 
(3 anställda, 30 
minuter) 

Antal orders där 
kapaciteten 
utnyttjas maximalt 
(3 anställda, 21 
minuter) 

10:00 30 >30 >30 >30 

11:00 25 27 30 >30 

12:00 20 21 24 >30 

13:00 15 16 18 25 

14:00 10 10 12 17 

15:00 5 5 6 8 

Beställningsstopp 

Antal orders där 
kapaciteten 
utnyttjas maximalt 
(3 anställda, 18 
minuter) 

Antal orders där 
kapaciteten 
utnyttjas maximalt 
(3 anställda, 15 
minuter) 

Antal orders där 
kapaciteten 
utnyttjas maximalt 
(3 anställda, 12 
minuter) 

Antal orders där 
kapaciteten 
utnyttjas maximalt 
(3 anställda, 9 
minuter) 

10:00 >30 >30 >30 >30 

11:00 >30 >30 >30 >30 

12:00 >30 >30 >30 >30 

13:00 30 >30 >30 >30 

14:00 20 24 >30 >30 

15:00 10 12 15 20 



 

2013-05-29 

 

 
 

 78 

Att handla livsmedel på Internet utgör endast 1 % av den totala dagligvaruhandeln (svensk 

distanshandel, 2012) och ICA- Rottne har bara erbjudit tjänsten i tre år. Att kunna identifiera 

var brytpunkterna för plocket är idag kan hjälpa dem att förbättra tjänsten och detta kan leda 

till att de får fler kunder till e- handeln. Att minska ledtiden är en del som påverkar efterfrågan 

(Kämäräinen et al, 2001) och genom att identifiera var kapacitetsbrytpunkterna finns kan det 

leda till att ICA- Rottne kan planera sin kapacitet bättre och därmed minska sina kostnader 

och i framtiden sänka avgiften för leverans. Att minska eller helt ta bort leveransavgiften kan 

även leda till efterfrågeökningar.  

5.2.4 Kapitelsammanfattning 

 

Figur 11 Kapitelsammanfattning 3 
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6. Slutsats 

6.1 Frågeställningar 

6.1.1 Hur ser processen ut från orderläggning till leverans? 

Figur 12 Processkarta 

 

Figur 12 visar ICA- Rottnes e- handelsprocess från orderläggning till leverans, de aktiviteter 

som processen är uppbyggd utav är ordermottagning, plockning, packning, ruttplanering, 

lager och distribution. 

6.1.2 Vilket är det maximala antal orders ICA- Rottne kan färdigställa idag givet den 

nuvarande kapaciteten?    

För att besvara frågan gjordes mätningar som resulterade i hur stor en genomsnittlig order är 

och hur lång tid det i genomsnitt tar att plocka och packa en sådan order. Resultatet av 

mätningarna, som gjordes på 12 orders under förmiddagsplocket den åttonde maj 2013, var att 

en genomsnittsorder består av 46 stycken orderrader och tar 21 minuter att plocka och packa. 

Utifrån genomsnittordern gjordes beräkningar med avseende på hur många plock- och 

packtimmar två anställda utför under en arbetsdag. En anställd kan teoretiskt sätt plocka 2, 86 

stycken orders per timme och utifrån att två anställda sammanlagt har 12 plock- och 

packtimmar under en dag resulterade den teoretiskt maximala antalet orders ICA- Rottne kan 

färdigställa, givet den nuvarande kapaciteten, på 34,3 orders per dag. Anledningen till att vi 

definierar maxantalet som teoretiska är för att beräkningarna inte tar hänsyn till 
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kompletterande plockning och packning som ofta krävs på grund av att varuleveranserna till 

butiken ibland är försenade. Detta medför att de kan behöva vänta in de varor som inte finns i 

butik för att färdigställa de orders som ska levereras, vilket resulterar i att tiden för plock blir 

längre och påverkar då det maximala antalet orders de kan färdigställa under en dag givet den 

nuvarande kapaciteten. Vid beräkningar som inkluderar kompletteringstiden kan en anställd 

plocka två stycken orders per timme och det skulle då resultera i att maximala antalet orders 

reduceras från 34,3 till 24 stycken orders per dag.  

6.1.3 Vilka kapacitetsbrytpunkter kan identifieras genom simulering av parametrarna 

antal orders och tid för beställningsstopp?  

För att besvara frågeställningen har vi utfört simuleringar med parametrarna antal orders och 

tid för beställningsstopp. Givet fasta plockkapaciteter för en anställd på 21 respektive 30 

minuter per order har vi kunnat identifiera personalbehovet vid olika efterfrågan och 

tidpunkter för beställningsstopp. Med hjälp av simuleringarna (se tabell 9 & 12) har 

brytpunkter identifierats för två anställda och dessa brytpunkter presenteras i tabellen nedan.  

Beställningsstopp 

Antal orders där 
kapaciteten utnyttjas 
maximalt (2 anställda, 
21 minuter) 

Antal orders där 
kapaciteten utnyttjas 
maximalt (2 anställda, 
30 minuter) 

10:00 >30 24 

11:00 28 20 

12:00 22 16 

13:00 17 12 

14:00 11 8 

15:00 5 4 
 

För att visa hur kapacitetsbehovet kan skilja sig åt beroende på hur lång tid det tar att 

färdigställa en order så har en känslighetsanalys gjorts. Känslighetsanalysen visar genom 

simuleringar var kapacitetsbrytpunkterna uppstår för olika beställningsstopp, vid plock- och 

packtider mellan 9 och 36 minuter. 
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6.2 Studiens bidrag 

Studien bidrar empiriskt då den har identifierat kapacitetsbrytpunkter genom simulering av 

efterfrågan och olika tider för beställningstopp. ICA- Rottne och andra e- handelsföretag kan 

ta hjälp av simuleringarna när de ska planera sin kapacitet för e- handeln. Eftersom 

simuleringarna har gjorts både med och utan kompletteringstid ges olika scenarion att utgå 

ifrån och ICA- Rottne kan då se vilken extra kapacitet som kompletteringsarbetet medför. I 

studien har det även ritats en karta för e- handelsprocessen och den ger ICA- Rottne en tydlig 

blick över vilka aktiviteter som ingår i processen.  

6.3. Förslag på fortsatt forskning 

Kämäräinen et al (2001) har i sin artikel The reception box impact on home delivery efficiency 

in the e-grocery business studerat olika typer av mottagning av livsmedelsleveranser i USA.  

Den studien tar upp fyra olika typer av mottagning vilka är hemleverans, gemensam 

avlämningsställe, mottagningsbox och avhämtning i butik. ICA- Rottne använder sig i 

dagsläget bara av hemleveranser och avhämtning i butik men de undersöker även 

möjligheterna att använda sig utav avlämningsställen i Växjöområdet. Anledningen till att de 

vill använda sig utav avlämningsställen är för att det skulle kunna reducera deras körtid och 

körsträcka. Därför hade det varit intressant att undersöka möjligheten att använda sig utav 

avlämningsställen och identifiera partners som skulle kunna tänka sig att samarbeta med ICA- 

Rottne. Vidare i en sådan forskning skulle det kunna undersökas huruvida en 

prisdifferentiering kan användas vid olika typer av mottagning.  

Ett annat intressant forskningsområde hade varit att undersöka huruvida ICA- Rottne skulle 

kunna möta en högre efterfrågan. Denna studie identifierar var kapacitetsbrister i form av 

personal uppstår i nuläget men tar inte upp hur ICA- Rottne skulle kunna hantera dessa. En 

framtida studie inom detta område skulle kunna hantera och ta fram lösningar på problem som 

skulle uppstå om efterfrågan exempelvis dubblerades.  

Ett tredje förslag på framtida forskning är att vrida perspektivet på studien, från ett 

företagsperspektiv till ett kundperspektiv.  Denna studie fokuserar på frågor som rör ICA- 

Rottne och hur deras e- handelsverksamhet går till. Frågor om hur kunderna upplever tjänsten 

behandlas inte och detta skulle kunna vara ett intressant forskningsområde. Upplever 

kunderna att de är nöjda med användarvänligheten på hemsidan, varornas kvalitet och 

fräschör samt de leveransintervaller som erbjuds idag?  
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Vidare föreslår författarna en studie för att reducera ledtiden från orderläggning till leverans. 

ICA- Rottne bör undersöka hur de kan bli mer effektiva i varuplockningen, vilket skulle leda 

till kortare plocktider (som kan jämföras med känslighetsanalys i rubrik 5.2.3.2). För att öka 

plockeffektiviteten skulle de kunna anpassa utrymmet i butiken och på lagret mer efter e-

handeln. Även anpassning av andra resurser som exempelvis plockvagnar skulle behöva göras 

och införskaffning av andra hjälpmedel som skulle effektivisera plocktiden i takt med att e-

handelsverksamheten ökar. En sådan studie skulle exempelvis kunna undersöka om de kan 

plocka fler orders samtidigt och om lagerlayouten kan göras om. Detta skulle möjliggöra att 

beställningsstopp kan flyttas närmare inpå leveransintervallet och de kan utföra simuleringar 

för att balansera personalbehovet.  

6.4 Kritik till studien 

Studien har endast genomfört simuleringar på orders som ska levereras under eftermiddagens 

leveransintervall. För att få en bättre helhetsbild skulle även förmiddagens orders tagits i 

beaktande. Vid simuleringar med de mätningar författarna utfört själva har data används från 

endast en dag och det resultatet kan därmed vara missvisande. För att få en bättre prognos 

skulle mätningar behöva utföras vid flera tillfällen och på olika veckodagar för att se om den 

genomsnittliga plocktiden varierar beroende på efterfrågan. Vidare byggs studien endast från 

en veckas data vid redovisning av antalet orders och dess värde. Under denna vecka var 

dessutom en av dagarna en röd dag, vilket kan ge missvisande resultat då orderantalet var 

väsentligt lägre än genomsnittet. Annan kritik till studien är också att simuleringar endast 

gjorts på beställningsstopp och antal orders. Simuleringar av leveransintervallet har inte tagits 

i beaktande och detta hade varit en intressant parameter att undersöka.  

 

Studien har enbart behandlat en ICA- butik som är ansluten till handla24.se. För att få en 

bättre uppfattning om hur e- handel med livsmedel ser ut hade det varit intressant att studera 

fler butiker som är anslutna till handla24.se. Genom en flerfallstudie hade det kunnat göras 

jämförelser mellan butikerna eller mellan olika konkurrenter på marknaden. 
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6.5 Studiens validitet och reliabilitet 

Studien uppfyller validitetskraven genom att den använder sig utav flera empiriska källor som 

bidrar till att undersökningsformen blir sammanlöpande. Som externa observatörer har 

opponenter, handledare och examinator följt författarnas tankegångar. De anställda på ICA- 

Rottne har fått ta del av utkastet till studien för att kunna granska innehållet. Studiens resultat 

kan generaliseras till andra butiker som är anslutna till handla24.se med liknande storlek och 

lokalisering som ICA- Rottne. Om en annan forskare följer samma tillvägagångssätt och gör 

samma antaganden som studien kommer denne kunna komma fram till liknande slutsatser.    

6.6 Studiens etiska överväganden 

Forskarna har informerat om studiens syfte och tillvägagångssätt till alla personer som 

deltagit i studien och alla deltagare har ställt upp frivilligt. Det har inte framkommit några 

känsliga uppgifter om de deltagande personerna men de uppgifter som har behandlats, namn 

och titel, har behandlats på ett sätt som godkänts av deltagarna. Uppgifterna om ICA- Rottnes 

e- handel har endast används i forskningssyfte och den information som getts till de anställda 

på ICA- Rottne har varit sann och följt studiens syfte. 
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuer 

Intervju med projektledaren för handla24.se (2013-05-10) 

- Hur väl utnyttjas kapaciteten idag? 

Ser man till lagersaldot kan en ICA Supermarketbutik via näthandeln leverera ca 150 stycken 

orders/ dag. Detta beror dock på hur många som arbetar med e- handeln och även hur stort 

utrymme det finns på lagret för att arbeta med plockning och packning. Ur ett butiksspecifikt 

perspektiv beror det till stor del på hur lagringsmöjligheterna ser ut och i vilken utsträckning 

plockningen stör andra kunder i butiken.  

- Vid hur många orders/ vecka går gränsen för nuvarande kapacitet? 

Idag går maxtalet vid ca 240 stycken orders/ vecka för en bil. Efter det måste man investera i 

en till bil och då är det viktigt att öka volymen för att det ska löna sig. Med två bilar kan man 

trippla antalet leveranser eftersom man kan dela upp leveranserna i mindre områden så 

körtiden minskar. 

- Vad ser du att det finns för trånga sektorer i processen från ordermottagning till leverans? 

Att leveranserna från leverantörerna/ ICA kommer för sent på morgonen och även att butiken 

måste ha bra rutiner så det finns varor att plocka med bra datum, speciellt frukt och grönt som 

tar mer tid att kvalitetssäkra på morgonen. Sena leveranser från leverantörerna medför också 

att personalen måste plocka från de burar varorna kommer i på baklager vilket tar längre tid 

än att plocka från hyllan. 

- Vad finns det för förbättringsmöjligheter till ovanstående punkt? 

Exakt positionering av varorna i hyllan samt en bra varupåfyllnad så att butiken alltid är i 

topp. Det kan även finnas möjligheter till zonplockning med fler scanningsmaskiner så fler 

orders kan plockas samtidigt utan risk för sammanblandning i märksystem, betalning etcetera. 

- Finns det möjlighet att reducera ledtiden? 

Det beror på. Plock bör ske på tider då det inte stör butikskunderna, speciellt om det är större 

volymer. Men då krävs det mycket personal som plockar vilket resulterar i att butiken inte är 

påfylld. Har man färre som plockar varor till e- handeln leder det till att fler som kan fylla på 

butiken, men då minskar chansen att reducera ledtiderna.  
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- Upplever du att kunderna är nöjda med leveransintervallet?  

Det tror jag, är de inte nöjda kanske de inte handlar via e- handeln. Däremot tror jag valfrihet i 

leveranstider är en viktig del för att öka volymen. Risken är att logistiken blir spretig då fler 

bilar krävs och antal leveranser/ h minskar. Det är en avvägning hur mycket man vågar gasa. 

- Hur arbetar ni med att prognostisera efterfrågan och hur anpassas personalen? 

Normalfördelningskurva statistik från försäljningen. Sedan justeras antalet arbetade timmar 

efter ordervolym för den personal som är beredda att arbeta fler timmar. Ibland kan även 

någon ur den ordinarie personalen stötta med några beställningar.  
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Intervju med Butikschefen för ICA- Rottne (130510) 

- Hur väl utnyttjas kapaciteten idag? 

Eftersom vi har flexibel personal utnyttjas kapaciteten ganska väl. Dock tror jag att vi med 

små justeringar av tider och extra leveransintervaller skulle klara en 25 % omsättningsökning 

utan att dra på oss särskilt mycket mer personalkostnader.   

- Vid hur många orders/ vecka går gränsen för nuvarande kapacitet? 

Ej svarat på frågan 

- Vad ser du att det finns för trånga sektorer i processen från ordermottagning till leverans? 

De två enskilt största trånga sektorerna är plocket och leveransen. Ser man till plocket kan 

man tycka att det är lång ledtid från sista ordertiden kl 24:00 till leverans mellan 10:00- 13:00 

dagen efter, men problemet blir bemanningen. Man måste ju ha personal som är flexibel och 

kan arbeta med kort varsel. Angående leveranserna är det samma problem som med plocket. 

Här kan man fundera på ändrade leveranstider (ett eller kanske två ytterligare 

leveransintervaller) för att hinna med.  

- Vad finns det för förbättringsmöjligheter till ovanstående punkt? 

Ett alternativ är att använda sig av en extern part för leveranser innan man når full kapacitet 

och det lönar sig att investera i en ny bil. Angående plocket så handlar det om flexibel 

personal.  

- Finns det möjlighet att reducera ledtiden? 

Det skulle vara om man arbetar med flera leveransintervaller. 

- Upplever du att kunderna är nöjda med leveransintervallet? 

Kunderna är mer än nöjda med leveransen. Detta för att vi arbetat mycket med att erbjuda 

fullmaktsavtal så en annan familjemedlem får signera kvittot eller att vi kan lämna varorna på 

en förutbestämd plats. Men det är klart att ju snabbare kunderna kan få varorna, desto bättre är 

det. 

- Hur arbetar ni med att prognostisera efterfrågan och hur anpassas personalen? 

Vi kollar på tidigare försäljning och anpassar personalen efter antalet orders.  
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Intervju E- handelsansvarig ICA- Rottne (130514) 

- Hur väl utnyttjas kapaciteten idag? 

Beroende på dag, ordervärde och antal utnyttjas kapaciteten såklart olika. På dagar med 

mycket att göra prioriterar vi ofta bort raster för att hinna med plock och leverans i tid. Andra 

dagar har man längre raster och stressar inte fullt så mycket. Det blir lätt så att man anpassar 

prestationen efter arbetsbördan.  

  

- Vid hur många orders/ vecka går gränsen för nuvarande kapacitet? 

Än så länge har vi inte varit uppe i volymer som har varit ohanterbara. Vi har haft en del 

dagar med värde på uppemot 40,000. Vi skulle nog under rätt omständigheter klara av ett 

värde uppemot 50,000-55,000. Med rätt omständigheter menar jag stora lättplockade större 

orders, alla varor i butiken som innebär lite komplettering och övertid för de tre personer som 

arbetar. Att klara 50,000-55,000 på tre vanliga arbetsdagar (8 timmar) tror jag inte skulle 

fungera. Jag tror att det är plocket som är det som kommer att fallera först med nuvarande 

arbetsstyrka och personal då snittleveranstiderna tenderar att minska desto fler orders vi har 

på utkörningen. Det är alltid lättare att uppskatta i ordervärde när man räknar på detta då det 

är lättare att dra paralleller med plocktiden och liknande. Ni kan räkna med att en snittorder 

ligger på knappa 1000-lappen. 

  

- Vad ser du att det finns för trånga sektorer i processen från ordermottagning till leverans? 

Det som sätter mest käppar i hjulet är saker som vi själva tyvärr inte kan påverka så mycket. 

Det som jag upplever tar mest tid är problemet med våra leveranser till butiken. För det mesta 

är det färskvaror så som bröd, mejeri och kött som vi alltid väntar på och levereras sent till 

oss. Hade alla varor funnits på plats i hyllan när vi påbörjar plockningen hade vi sparat en hel 

del timmar på en vecka. Det händer också att varor är slut i hyllan och inte beställs hem 

automatiskt via ICAs program AOB på grund av felaktiga lagersaldon i butiken. Tyvärr har vi 

inte kommit upp i tillräckliga volymer för att kunna ge er många mer exempel. 

Schemaläggning är väl en annan sak som är svår att förutse då de flesta av ordrarna till 

förmiddagen nästa dag kommer in mellan 16:00-22:00 efter att folk kommer hem från jobbet. 

Vid ökad volym tror jag att detta hade varit lättare att förutse och planera efter. Jag kan även 

tänka mig att så småningom kommer trängsel bli ett problem om man till exempel endast har 

en kassa då all frukt och grönt vägs in efter avslutat plock. 
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Vad finns det för förbättringsmöjligheter till ovanstående punkt? 

Det vi kan göra själva i butiken är att ha ett bättre samarbete mellan avdelningarna och vara 

noga med att rapportera in produkter som är slut och produkter som svinnas och krossas (det 

vill säga saker som går ut i datum och produkter som är trasiga.) På så sätt kan vi ha bättre 

koll på lagerstatusen och fler varor hemma. Vad gäller leverantörer är det svårt att få dem att 

ändra på sina turer. Tyvärr har vi inte tillräckligt med omsättning och därav inte tillräckligt 

med inflytande att kunna få till exempel Pågen eller ICA att prioritera oss. 

 

- Finns det möjlighet att reducera ledtiden? 

Det skulle gå med ökad omsättning och mer personal. Då det blir lättare att planera dagarna 

och att ha lite marginaler att gå på. Till exempel någon eller några som inte arbetar fulltid kan 

vara i "standby" och kunna rycka in några extra timmar vid behov. 

  

- Upplever du att kunderna är nöjda med leveransintervallet? 

Ja. Vi växlar leveranstiderna mellan postnummerområdena så att den som beställer kan välja 

mellan till exempel 16-18 eller 18-20 beroende på dag. Våra kunder lägger oftast sina 

beställningar på samma dagar för att de har hittat den leveranstid som passar dem bäst. 

  

- Hur arbetar ni med att prognostisera efterfrågan och hur anpassas personalen? 

Tyvärr har vi inte så mycket tid över för denna typ av undersökningar, det blir mycket 

uppskattning. Man har oftast koll på vilka dagar som det är mer och mindre. Idag anpassar vi 

oss efter kundernas beställning från dag till dag, tyvärr går det inte att planera bättre i 

dagsläget. Det blir som ni vet en del sena samtal om morgondagens arbetstider och så vidare 

oss emellan.
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8.2 Simuleringar tillhörande 5.2.3.2 & 5.2.3.3 

 

Simulering: 18 min plocktid

Antal order 

Plocktids 
behov 

(timmar) 

Antal 
plockare 
från kl 

10 (6 h) 

Antal 
lockare 
från kl 

11 (5 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

12 (4 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

13 (3 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

14 (2 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

15 (1 h) 
1 0,30 1 1 1 1 1 1 
2 0,60 1 1 1 1 1 1 

3 0,90 1 1 1 1 1 1 
4 1,20 1 1 1 1 1 2 
5 1,50 1 1 1 1 1 2 
6 1,80 1 1 1 1 1 2 
7 2,10 1 1 1 1 2 3 
8 2,40 1 1 1 1 2 3 
9 2,70 1 1 1 1 2 3 

10 3,00 1 1 1 1 2 3 
11 3,30 1 1 1 2 2 4 
12 3,60 1 1 1 2 2 4 
13 3,90 1 1 1 2 2 4 

14 4,20 1 1 2 2 3 5 
15 4,50 1 1 2 2 3 5 
16 4,80 1 1 2 2 3 5 
17 5,10 1 2 2 2 3 6 
18 5,40 1 2 2 2 3 6 

19 5,70 1 2 2 2 3 6 
20 6,00 1 2 2 2 3 6 
21 6,30 2 2 2 3 4 7 
22 6,60 2 2 2 3 4 7 
23 6,90 2 2 2 3 4 7 
24 7,20 2 2 2 3 4 8 
25 7,50 2 2 2 3 4 8 

26 7,80 2 2 2 3 4 8 
27 8,10 2 2 3 3 5 9 
28 8,40 2 2 3 3 5 9 
29 8,70 2 2 3 3 5 9 
30 9,00 2 2 3 3 5 9 
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Antal order 

Plocktids 
behov 

(timmar) 

Antal 
plockare 
från kl 

10 (6 h) 

Antal 
lockare 
från kl 

11 (5 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

12 (4 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

13 (3 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

14 (2 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

15 (1 h) 
1 0,25 1 1 1 1 1 1 
2 0,50 1 1 1 1 1 1 
3 0,75 1 1 1 1 1 1 
4 1,00 1 1 1 1 1 1 
5 1,25 1 1 1 1 1 2 
6 1,50 1 1 1 1 1 2 
7 1,75 1 1 1 1 1 2 
8 2,00 1 1 1 1 1 2 

9 2,25 1 1 1 1 2 3 
10 2,50 1 1 1 1 2 3 
11 2,75 1 1 1 1 2 3 
12 3,00 1 1 1 1 2 3 
13 3,25 1 1 1 2 2 4 
14 3,50 1 1 1 2 2 4 
15 3,75 1 1 1 2 2 4 
16 4,00 1 1 1 2 2 4 
17 4,25 1 1 2 2 3 5 
18 4,50 1 1 2 2 3 5 
19 4,75 1 1 2 2 3 5 

20 5,00 1 1 2 2 3 5 
21 5,25 1 2 2 2 3 6 
22 5,50 1 2 2 2 3 6 
23 5,75 1 2 2 2 3 6 
24 6,00 1 2 2 2 3 6 
25 6,25 2 2 2 3 4 7 
26 6,50 2 2 2 3 4 7 
27 6,75 2 2 2 3 4 7 
28 7,00 2 2 2 3 4 7 
29 7,25 2 2 2 3 4 8 
30 7,50 2 2 2 3 4 8 

Simulering: 15 min plocktid 
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Simulering: 12 min plocktid.  

 

Antal order 

Plocktids 
behov 

(timmar) 

Antal 
plockare 
från kl 

10 (6 h) 

Antal 
lockare 
från kl 

11 (5 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

12 (4 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

13 (3 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

14 (2 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

15 (1 h) 
1 0,20 1 1 1 1 1 1 
2 0,40 1 1 1 1 1 1 
3 0,60 1 1 1 1 1 1 
4 0,80 1 1 1 1 1 1 
5 1,00 1 1 1 1 1 1 
6 1,20 1 1 1 1 1 2 

7 1,40 1 1 1 1 1 2 
8 1,60 1 1 1 1 1 2 
9 1,80 1 1 1 1 1 2 

10 2,00 1 1 1 1 1 2 
11 2,20 1 1 1 1 2 3 
12 2,40 1 1 1 1 2 3 
13 2,60 1 1 1 1 2 3 
14 2,80 1 1 1 1 2 3 
15 3,00 1 1 1 1 2 3 
16 3,20 1 1 1 2 2 4 
17 3,40 1 1 1 2 2 4 
18 3,60 1 1 1 2 2 4 

19 3,80 1 1 1 2 2 4 
20 4,00 1 1 1 2 2 4 
21 4,20 1 1 2 2 3 5 
22 4,40 1 1 2 2 3 5 

23 4,60 1 1 2 2 3 5 
24 4,80 1 1 2 2 3 5 
25 5,00 1 1 2 2 3 5 
26 5,20 1 2 2 2 3 6 
27 5,40 1 2 2 2 3 6 
28 5,60 1 2 2 2 3 6 
29 5,80 1 2 2 2 3 6 
30 6,00 1 2 2 2 3 6 



 

2013-05-29 

 

 
 

 96 

Antal order 

Plocktids 
behov 

(timmar) 

Antal 
plockare 
från kl 

10 (6 h) 

Antal 
lockare 
från kl 

11 (5 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

12 (4 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

13 (3 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

14 (2 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

15 (1 h) 
1 0,15 1 1 1 1 1 1 
2 0,30 1 1 1 1 1 1 
3 0,45 1 1 1 1 1 1 
4 0,60 1 1 1 1 1 1 
5 0,75 1 1 1 1 1 1 
6 0,90 1 1 1 1 1 1 
7 1,05 1 1 1 1 1 2 
8 1,20 1 1 1 1 1 2 

9 1,35 1 1 1 1 1 2 
10 1,50 1 1 1 1 1 2 
11 1,65 1 1 1 1 1 2 
12 1,80 1 1 1 1 1 2 
13 1,95 1 1 1 1 1 2 
14 2,10 1 1 1 1 2 3 
15 2,25 1 1 1 1 2 3 
16 2,40 1 1 1 1 2 3 
17 2,55 1 1 1 1 2 3 
18 2,70 1 1 1 1 2 3 
19 2,85 1 1 1 1 2 3 

20 3,00 1 1 1 1 2 3 
21 3,15 1 1 1 2 2 4 
22 3,30 1 1 1 2 2 4 
23 3,45 1 1 1 2 2 4 
24 3,60 1 1 1 2 2 4 
25 3,75 1 1 1 2 2 4 
26 3,90 1 1 1 2 2 4 
27 4,05 1 1 2 2 3 5 
28 4,20 1 1 2 2 3 5 
29 4,35 1 1 2 2 3 5 
30 4,50 1 1 2 2 3 5 

Simulering: 9 min plocktid
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Antal order 

Plocktids 
behov 

(timmar) 

Antal 
plockare 
från kl 

10 (6 h) 

Antal 
lockare 
från kl 

11 (5 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

12 (4 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

13 (3 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

14 (2 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

15 (1 h) 
1 0,55 1 1 1 1 1 1 
2 1,10 1 1 1 1 1 2 
3 1,65 1 1 1 1 1 2 
4 2,20 1 1 1 1 2 3 
5 2,75 1 1 1 1 2 3 
6 3,30 1 1 1 2 2 4 
7 3,85 1 1 1 2 2 4 
8 4,40 1 1 2 2 3 5 

9 4,95 1 1 2 2 3 5 
10 5,50 1 2 2 2 3 6 
11 6,05 2 2 2 3 4 7 
12 6,60 2 2 2 3 4 7 
13 7,15 2 2 2 3 4 8 
14 7,70 2 2 2 3 4 8 
15 8,25 2 2 3 3 5 9 
16 8,80 2 2 3 3 5 9 
17 9,35 2 2 3 4 5 10 
18 9,90 2 2 3 4 5 10 
19 10,45 2 3 3 4 6 11 

20 11,00 2 3 3 4 6 11 
21 11,55 2 3 3 4 6 12 
22 12,10 3 3 4 5 7 13 
23 12,65 3 3 4 5 7 13 
24 13,20 3 3 4 5 7 14 
25 13,75 3 3 4 5 7 14 
26 14,30 3 3 4 5 8 15 
27 14,85 3 3 4 5 8 15 
28 15,40 3 4 4 6 8 16 
29 15,95 3 4 4 6 8 16 
30 16,50 3 4 5 6 9 17 

Simulering: 33 min plocktid 
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Antal order 

Plocktids 
behov 

(timmar) 

Antal 
plockare 
från kl 

10 (6 h) 

Antal 
lockare 
från kl 

11 (5 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

12 (4 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

13 (3 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

14 (2 h) 

Antal 
plockare 
från kl 

15 (1 h) 
1 0,60 1 1 1 1 1 1 
2 1,20 1 1 1 1 1 2 
3 1,80 1 1 1 1 1 2 
4 2,40 1 1 1 1 2 3 
5 3,00 1 1 1 1 2 3 
6 3,60 1 1 1 2 2 4 
7 4,20 1 1 2 2 3 5 
8 4,80 1 1 2 2 3 5 

9 5,40 1 2 2 2 3 6 
10 6,00 1 2 2 2 3 6 
11 6,60 2 2 2 3 4 7 
12 7,20 2 2 2 3 4 8 
13 7,80 2 2 2 3 4 8 
14 8,40 2 2 3 3 5 9 
15 9,00 2 2 3 3 5 9 
16 9,60 2 2 3 4 5 10 
17 10,20 2 3 3 4 6 11 
18 10,80 2 3 3 4 6 11 
19 11,40 2 3 3 4 6 12 

20 12,00 2 3 3 4 6 12 
21 12,60 3 3 4 5 7 13 
22 13,20 3 3 4 5 7 14 
23 13,80 3 3 4 5 7 14 
24 14,40 3 3 4 5 8 15 
25 15,00 3 3 4 5 8 15 
26 15,60 3 4 4 6 8 16 
27 16,20 3 4 5 6 9 17 
28 16,80 3 4 5 6 9 17 
29 17,40 3 4 5 6 9 18 
30 18,00 3 4 5 6 9 18 

Simulering: 36 min plocktid
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Antal order 
Plocktid 
(timmar) 

Antal 
plockare 
från kl 

10 

Antal 
plockare 
från kl 

11 

Antal 
plockare 
från kl 

12 

Antal 
plockare 
från kl 

13 

Antal 
plockare 
från kl 

14 

Antal 
plockare 
från kl 

15 
10 5,00 1 1 2 2 3 5 
6 3,00 1 1 1 1 2 3 
5 2,50 1 1 1 1 2 3 

12 6,00 1 2 2 2 3 6 
24 12,00 2 3 3 4 6 12 
13 6,50 2 2 2 3 4 7 
8 4,00 1 1 1 2 2 4 
4 2,00 1 1 1 1 1 2 

7 3,50 1 1 1 2 2 4 
30 15,00 3 3 4 5 8 15 
12 6,00 1 2 2 2 3 6 
2 1,00 1 1 1 1 1 1 

29 14,50 3 3 4 5 8 15 
23 11,50 2 3 3 4 6 12 
5 2,50 1 1 1 1 2 3 

 

Antal order 
Plocktid 
(timmar) 

Antal 
plockare 
från kl 

10 

Antal 
plockare 
från kl 

11 

Antal 
plockare 
från kl 

12 

Antal 
plockare 
från kl 

13 

Antal 
plockare 
från kl 

14 

Antal 
plockare 
från kl 

15 
13 4,55 1 1 2 2 3 5 
29 10,15 2 3 3 4 6 11 
10 3,50 1 1 1 2 2 4 

3 1,05 1 1 1 1 1 2 
18 6,30 2 2 2 3 4 7 
5 1,75 1 1 1 1 1 2 

17 5,95 1 2 2 2 3 6 
28 9,80 2 2 3 4 5 10 
12 4,20 1 1 2 2 3 5 
24 8,40 2 2 3 3 5 9 

27 9,45 2 2 3 4 5 10 
16 5,60 1 2 2 2 3 6 
9 3,15 1 1 1 2 2 4 

28 9,80 2 2 3 4 5 10 
7 2,45 1 1 1 1 2 3 

 


