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Abstract 

Title: A simulation study of a flow of parcels: Optimization of the profit with 

respect to the maximum allowed lay time. 

The requestor of this master thesis project is a Swedish retail company, named with the 

pseudonym "The Company". The Company provides sales worldwide both in stores and 

online. It is the flow of online parcels in Sweden that is studied in this project. Parcels that are 

ordered online is transported to a pick-up point. If the customer has not collected the parcel 

before the maximum allowed lay time has passed, the parcel is sent back to The Company.  

The Company experiences trouble with parcels that are not collected before the maximum 

allowed lay time has passed and request an answer weather or not a shorter maximum 

allowed lay time can increase the profit. 

The aim of this master thesis project is to investigate if it is possible to increase the profit of 

The Company’s flow of parcels with a main focus of the maximum allowed lay time. The issue 

that the project intends to answer is: Which maximum allowed lay time maximizes the profit? 

To find the optimal number of maximal allowed lay time days stochastical optimization 

simulation was used. 

The result shows that during today´s circumstances the maximum profit is given by a 

maximum lay time of 14 days. From the analysis it was discovered that uncollected parcels 

are very costly for The Company and hence the pattern of how customer collect their parcels 

must be changed dramatically to make it profitable to shorten the maximum allowed lay time. 

The result additionally shows that to increase the profit the number of uncollected parcels 

need to be minimized and they should be sent back to The Company as fast as possible. At 

the same time the parcels that will be collected should lay at the pick-up point until the 

customers are able to collect them. The final recommendation is that The Company should 

test a dynamical lay time, we have chosen to call it a snoozing lay time, where the customer 

herself/himself can affect for how long the parcel should be held at the pick-up point. 

Further improvement proposals are to minimize the letter notification, improve the 

information given to the customer and internally, be more precise with the day of return, 

introducing a barrier to customers with recurring uncollected parcels and shorten the long 

internal time of returns. 

 

  



Sammanfattning 

Examensarbetets uppdragsgivare är ett svenskt detaljhandelsföretag, benämnt ”Företaget”, 

med global försäljning från både butik och internet. Det är Företagets svenska paketflöde som 

har undersökts i projektet. Paket som kunder beställt via internet fraktas till ett 

utlämningsställe. Om kunden inte har hämtat paketet innan högsta tillåtna liggetid har 

passerat så skickas det tillbaka till Företaget som en retur. Företaget har idag problem med att 

paket inte hämtas ut från utlämningsställena och vill få svar på om en kortare högsta tillåtna 

liggetid kan öka vinsten. 

Syftet med projektet är att undersöka hur vinsten för Företagets paketflöde kan öka med 

huvudfokus på högsta tillåtna liggetid. Frågeställningen som projektet har ämnat besvara är: 

Vilken högsta tillåtna liggetid maximerar vinsten? Stokastisk optimering med simulering 

användes för att besvara frågeställningen.  

Resultatet visar att i dagsläget fås den största vinsten av en högst tillåten liggetid på 14 dagar. 

Analysen av resultatet visar att outlösta paket är väldigt kostsamma för Företaget och därav 

måste kundernas uthämtningsmönster ändras kraftigt för att det ska vara lönsamt att förkorta 

den högst tillåtna liggetiden. För att öka vinsten bör antalet outlösta paket minskas samt att 

de paket som ändå kommer bli outlösta skickas tillbaka till Företaget så snabbt som möjligt, 

samtidigt som de paket som kommer hämtas ut ligger kvar på utlämningsstället tills dess att 

kunden hämtat ut det. Den slutliga rekommendationen är att Företaget borde testa en form 

av dynamisk liggetid, som vi har valt att kalla snoozande liggetid, där kunden själv kan 

påverka hur länge paketet ligger kvar på utlämningsstället.  

Ytterligare förbättringsförslag är att minska brevaviseringen, förbättra informationen internt 

och ut till kund, skapa noggrannhet gällande returdag, införa en spärr för kunder med 

återkommande outlösta paket och förkorta den nuvarande långa interna returtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Terminologi 

I detta avsnitt beskrivs de begrepp som kan vara främmande för läsaren och som används i rapporten. 

Första gången dessa ord nämns i texten är de skrivna med kursiv stil. 

Brevavisering: En avisering via brev som skickas till kunden om han/hon inte skrivit in något 

telefonnummer vid beställning av paketet. Aviseringen innehåller information om att kunden 

har ett paket att hämta ut. 

Delad kundretur: Kunden returnerar en del av sin beställning och behåller resterande del. 

Fasta kostnader: Kostnader som ej varierar med tid. 

Högsta tillåtna liggetid (HTL): Det antal dagar som det högst är tillåtet för ett paket att ligga 

på utlämningsstället innan det skickas tillbaka till Företaget.  

Inkurans: Varan kan ej säljas vidare och måste kasseras eller skänkas.  

Kundretur: Varor som kunden hämtat ut och sedan valt att skicka tillbaka till Företaget. 

Kredittid: Tiden från faktureringstillfället till att betalningen måste ske. Vid fakturabetalning 

anger kredittiden hur länge kunden har på sig att betala fakturan. 

Liggetiden: Den tid som ett paket ligger på ett utlämningsställe. 

Odelad kundretur: Kunden returnerar hela sin beställning. 

Ombokningen: Den delen av lagret där personalen kontrollerar kundreturnerade varor och 

avgör om de kan säljas vidare samt bokar om outlösta paket och godkända kundreturer så att 

de kan säljas vidare. 

Outlösta paket: Paket som inte hämtas ut under den högst tillåtna liggetiden. 

Paketflödet: Avser flödet för paket från beställning till utlämningsställe samt returflödet. 

Primär marknad: Den marknad som varorna är ämnade för. 

Returflödet: Avser flödet för returnerade paket (både outlösta paket och kundreturer), från 

utlämningsstället tillbaka till lagerhyllan. 

Rörliga kostnader: Kostnader som varierar med tiden. 

Sekundär marknad: Den marknad som varorna säljs till om de inte gick att sälja till den 

primära marknaden. 

Speditör: Levererar varorna från lager till utlämningsställena. 

Uthämtningsmönster: Beskriver ett mönster för hur paketen hämtas ut av kund från 

utlämningsställen 

Utlämningsställe: Ett ombud för speditören som tar emot paketet från speditören och 

förvarar paketet tills kunden har hämtat ut det eller returnerar paketet ifall det blir outlöst. 
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1. Introduktion 

I detta avsnitt ges en introduktion med bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställning och 

avgränsningar för projektet. I slutet av kapitlet ges en överblick av hur projektet utfördes och hur 

rapporten är disponerad. 

1.1 Om Företaget 

Projektets uppdragsgivare är ett svenskt detaljhandelsföretag. Företaget har en global 

marknad med försäljning både i butik och på internet. De strävar efter att leverera varor till 

lågt pris och med bra kvalitet på ett hållbart sätt och värnar om att hålla en så hög kundnöjdhet 

som möjligt. Uppdraget är efterfrågat från avdelningen som ansvarar för Företagets e-

handelslogistik. Uppdragsgivaren kommer inte att benämnas vid namn på grund av 

sekretess. Vid benämning av företaget används pseudonymen “Företaget”. Känsliga siffror är 

modifierade i rapporten av samma skäl.  

1.2 Problembakgrund 

En del beställningar som kunden gör via internet skickas som ett paket via en speditör till ett 

utlämningsställe där kunden kan hämta ut paketet. I dagsläget är högsta tillåtna liggetid (HTL) 

för paket 14 dagar på utlämningsställena, kunderna har möjlighet att hämta ut sitt paket när 

som helst under den tiden. Om paketet inte är hämtat då HTL har passerat så skickas paketet 

tillbaka till Företaget dag 15. Företaget har idag problem med att paket inte hämtas ut av 

kunder från utlämningsställena, vilket tros leda till en rad ökade kostnader.  

En vanligt förekommande händelse är att outlösta paket måste säljas till reducerat pris på grund 

av att de har utgått från sortimentet när de återfinns på lagret. I vissa fall kan outlösta paket 

enbart innebära en kostnad för Företaget utan att medföra någon som helst intäkt. Kan en 

kortare HTL på utlämningsställena öka Företagets vinst? 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med projektet är att undersöka hur vinsten för Företagets paketflöde kan öka med 

huvudfokus på högsta tillåtna liggetid. 

Frågeställningen som projektet ämnar besvara är: Vilken högsta tillåtna liggetid maximerar 

vinsten? 

 

1.4 Avgränsningar  

Eftersom projektet har begränsade resurser krävs avgränsningar. En avgränsning är att 

paketflödet enbart analyseras på den svenska marknaden. Flödet för paketen kommer att 

analyseras från att kunden lägger en order tills att paketet återkommer till lagret. En annan 

avgränsning är att projektet genomförs av två projektmedlemmar som vardera till sitt 

förfogande har 40 timmar i veckan från den 19/1-2016 till den 3/6-2016. Projektet har inga 

medel för omkostnader. 
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1.5 Utförande och disposition 

Projektet inleddes med en uppstart där projekt- och 

tidsplan fastställdes, projektet delades in i flera delar för att 

skapa en systematisk process. Figur 1 till höger visar en 

schematisk bild av projektets utförande.  

För att få förståelse över arbetssättet och paketflödet gick 

projektet efter uppstart in i en nulägesanalys. Vid 

nulägesanalysen genomfördes intervjuer, datainsamling, 

utbildning och observationer. När nulägesanalysen var klar 

kartlades paketflödet och informationen från 

datainsamlingen sammanställdes, detta beskrivs i kapitel 2 

i rapporten.  

Parallellt med datainsamlingen genomfördes en 

litteraturstudie angående hur problemet skulle angripas. 

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att svara på 

frågeställningen, detta projekt ämnar svara på den med 

hjälp av simulering. Därför lades fokus i litteraturstudien 

på just det området, resultatet av litteraturstudien finns 

beskriven i kapitel 3.  

Efter nulägesanalysen och litteraturstudien valdes vilken 

metod som skulle användas för att uppnå syftet med 

projektet och svara på frågeställningen. Med 

litteraturstudien som grund sattes en modell upp. 

Metoddelen och modelleringen finns beskriven i kapitel 4. 

Modellen verifierades och validerades sedan innan den 

exekverades för att få fram ett resultat. Resultatet kan läsas 

i kapitel 5.  

Slutligen genomfördes en analys av resultatet med en 

påföljande diskussion, denna beskrivs under kapitel 6. Från 

resultat och diskussion kunde en slutlig rekommendation 

göras, den hittas under kapitel 7.  

Läsare som enbart är intresserade av resonemang och 

rekommendation rekommenderas att läsa kapitel 6 och 7. De läsare som har intresse för 

tillvägagångssätt med grund i nulägesanalysen och litteratur rekommenderas att läsa hela 

rapporten. Om läsaren har stor kännedom om Företaget kan mindre tid spenderas på kapitel 

2. 

 

 

 

 

Figur 1: Utförande av projektet. 
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2. Nulägesanalys 
  

I detta avsnitt beskrivs först paketflödet överskådligt och sedan förklaras de olika delarna av flödet mer 

ingående. 

 

2.1 Paketflödet för e-handel 

I figur 2 nedan ses en flödeskarta över hela Företagets paketflöde. De två stora rutorna i 

figuren som omsluter olika delar av flödet visar vilka delar som Företaget respektive 

speditören ansvarar för. De svartfyllda fyrkanterna i figuren, Beställning, Uthämtning och 

Returnering, visar när i flödet det är kunden som gör en handling. Pilarna i höger riktning 

beskriver vägen från beställning till utlämningsställe och kund. De pilar som går i vänster 

riktning i figuren visar returflödet för paketen. Pilen som går från Uthämtning till Returnering 

beskriver de kundreturer som uppstår då kunden bestämmer sig för att skicka tillbaka en del 

av eller hela sin order efter att ha hämtat ut paketet från utlämningsstället. De outlösta paketen 

som uppstår då en kund inte hämtat ut sitt paket innan HTL har passerat beskrivs av pilen 

som går från Paketlager 2 till Returlager 1 på utlämningsstället i figur 2.  

 

Figur 2:  Illustrering av Företagets paketflöde. 

2.1.1 Beställning av kund 

Flödet börjar med att kunden lägger en beställning via internet eller telefon. Detta beskrivs av 

den svarta fyrkanten, Beställning,  längst till vänster i figur 2 ovan. Efter en beställning skickar 

Företagets datasystem signaler som uppdaterar artikelsaldot med de valda varorna. Kunden 

kan själv avgöra om hon/han vill lämna sitt telefonnummer för att därigenom få information 

om när paketet har anlänt till utlämningsstället. Det finns vid beställning fyra olika betalsätt 

att välja mellan: kortbetalning, fakturaköp, kontoköp eller postförskott. Nedan beskrivs varje 

betalsätt mer ingående: 

- Kortbetalning: Vid kortbetalning fyller kunden i sitt kortnummer och pengarna 

reserveras direkt på kundens bankkonto.  

- Fakturaköp: Vid fakturaköp betalar kunden en extra avgift för fakturan. Alla köp som 

kunden gör under en och samma månad samlas på en faktura som fås påföljande 

månad. Kunden har upp till 45 dagars kredittid vid köp med faktura.  

- Kontoköp: Vid val av kontoköp registrerar kunden ett konto hos Företaget och får dela 

upp betalningen på 12 månader. Ett inbetalningskort och kontoutdrag delas ut till 
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kunden varje månad. Alla kunder som betalar med kontoköp betalar samma effektiva 

årsränta till Företaget. 

- Postförskott: Postförskott innebär att kunden betalar paketet vid utlämningsstället då 

paketet hämtas ut. När kunden väljer postförskott som betalsätt tas en extra avgift ut 

av Företaget som även den betalas då kunden hämtar ut och betalar paketet. Företaget 

betalar själv en extra avgift till speditörerna när en kund har valt att betala med 

postförskott. Alla ordrar gjorda med postförskott skickas som paket. 

Hur stor andel av alla beställda paket under år 2015 som betalades med respektive betalsätt 

ses i tabell 1. 

Tabell 1: Andel av alla paket år 2015 som betalades med respektive betalsätt. 

 Kortbetalning Fakturaköp Kontoköp Postförskott 

Andel  14,9% 45,7% 31,9% 7,5% 

 

2.1.2 Från varulager till utlämningsställe 

När information om kundens beställning kommit in till lagret så plockar och packar personal 

ihop ordern, detta steg kallas utplock och finns visualiserat i figur 3 nedan. Vid packstationen 

avgörs om beställningen skickas som brev eller paket, klassificeringen görs beroende på en 

kombination av vikt och storlek. Brev skickas direkt till kundens brevlåda medan paket 

skickas till ett utlämningsställe i närheten av kunden. Det är endast paket som den här studien 

undersöker. När ordern är förpackad som ett paket så förvaras det i Paketlager 1 (se figur 3) i 

väntan på att speditörerna sedan transporterar paketet till rätt utlämningsställe, detta flöde är 

symboliserat med ”Transport av beställda paket” i figur 3.  

 

Figur 3: Beskriver flödet ut från varulager till kund, vilket utgörs av de skarpa delarna i figuren. 

Företaget har ett löfte om en leveranstid på 3-5 dagar från att kunden har gjort beställningen 

till att paketet ska finnas på utlämningsstället. Detta innebär att ordern ska plockas, packas 

och transporteras till utlämningsstället under leveranstiden.  

Idag använder sig Företaget av två olika speditörer på den svenska marknaden. Speditör 1 

transporterar 95% av alla paket och Speditör 2 resterande 5%. Vilken Speditör som väljs för 

respektive paket styr Företaget. När paketet har anlänt till Paketlager 2 (se figur 3) och blivit 
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scannat av personalen så skickas en ankomstavisering ut till kunden med information om var 

paketet kan hämtas ut. Om kunden har angett ett mobiltelefonnummer vid beställningen 

skickas en sms-avisering, annars skickas en brevavisering hem till kunden. Brevavisering ses 

som en tilläggstjänst hos de båda speditörerna med en extra kostnad för Företaget. Under år 

2015 aviserades 36% av alla paket som skickades med Speditör 1 med brevavisering, 

motsvarande siffra var 43% för paket levererade med Speditör 2.  

Speditörerna för en envägskommunikation med kunden, vilket innebär att de skickar ut 

information om paketets ankomst till kunden men kunden kan inte bekräfta att aviseringen 

har kommit fram eller att de har läst den. 

Sms-aviseringen informerar inte om vilken HTL som gäller. I alla brevaviseringen står 

däremot vilken dag som paketet senast måste hämtas ut på. Aviseringarna skiljer sig både i 

utskick och format mellan de båda speditörerna. Figur 4 nedan åskådliggör vilken 

liggetidsdag och typ av avisering som skickas ut av respektive speditör.  

 

Figur 4: Illustrering av aviseringarna från de båda speditörerna. 

Kunder vars paket skickas med Speditör 1 och som angett telefonnummer får en sms-

avisering vid ankomst, en sms-påminnelse dag tre och en sista påminnelse via brevavisering 

dag nio. Speditör 1 skickar endast ut en ankomstavisering och en påminnelse dag nio för de 

kunder som inte angett telefonnummer. Speditör 2 har två aviseringstillfällen och det är vid 

ankomst och en påminnelseavisering dag sju oavsett aviseringssätt. 

Var utlämningsställena finns placerade i Sverige är arrangerat av speditörerna. Företaget 

jobbar inte själva med att hitta placeringar som gynnar just deras kunder utan förlitar sig på 

att speditörerna tillhandahåller lättillgängliga utlämningsställen med generösa öppettider. 

Speditörerna anordnar avtal med olika dagligvarukedjor och fristående handlare för att 

kunna erbjuda den tillgänglighet som efterfrågas av kunderna. Det ligger i speditörernas 

intresse att ha så få paket som möjligt på utlämningsställena eftersom de ofta har ont om plats 

och eftersträvar snabb uthämtning och snabb returnering. I tätorter finns fler 

utlämningsställen jämfört med på glesbygden, kunder som bor i glesbefolkade områden har 

därför i genomsnitt längre till närmaste utlämningsställe. Speditör 1 och Speditör 2 har inte 

heller samma utlämningsställen på alla orter, detta varierar runt om i Sverige.  
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2.1.3 Returflödet 

Returflödet består av paket som skickas tillbaka till Företaget och inkluderar både 

kundreturer och outlösta paket. Figur 5 nedan beskriver vilka delar av paketflödet som utgörs 

av returflödet.  

 

Figur 5: Beskriver returflödet, vilket utgörs av de skarpa delarna i figuren 

När en kund returnerar varor kan det antingen vara hela kundordern som returneras (odelad 

kundretur) eller enbart delar av ordern som returneras (delad kundretur). Kunden har från tiden 

för uthämtning 14 dagar på sig att skicka tillbaka returen. 

HTL på utlämningsställena för paket är 14 dagar vilket innebär att om paketet inte hämtas ut 

av kunden innan dag 15 så blir det ett outlöst paket och skickas tillbaka till Företaget 15 dagar 

efter ankomst. Liggetiden på utlämningsstället är den del av den totala tiden för hela 

paketflödet som har störst variation. För outlösta paket är det på utlämningsstället paketet 

spenderar majoriteten av tiden i flödet och Företaget har även uppmärksammat att outlösta 

paket i snitt innehåller ett högre antal artiklar än de övriga paketen. Företaget tror därför att 

det finns effektiviseringsåtgärder att vidta i denna del av flödet.  

Ett paket som inte hämtas ut eller som returneras av kund skickas tillbaka från returlagret på 

utlämningsstället till Företagets returlager, se Returlager 1 till Returlager 2 i figur 5, på cirka 

ett till två dygn.  Den speditör som levererar paketet till utlämningsstället ansvarar även för 

returneringsleveransen tillbaka till Företagets lager, symboliserat som ”Transport av 

returnerade paket” i figur 5.   

När returnerade paket anländer till lagret ligger paketen i skrindor, symboliserat som 

Returlager 2 i figur 5, där ligger de i genomsnitt ett dygn innan de plockas upp. Upplocket 

består av tre olika delar: sortering, ombokning och artikelplacering. Alla paket i skrindorna 

sorteras i backar där outlösta paket särskiljs från kundreturer och sedan transporteras 

backarna till ombokningen. Outlösta paket hanteras separat i ombokningen eftersom de kan 

hanteras snabbare då de inte behöver kontrolleras utan kan säljas vidare direkt. När paketen 

är scannade i ombokningen tar det cirka sex timmar innan datasystemet uppdaterats så att 

artikelsaldot för varan ökar och varan kan komma ut till försäljning igen. 

Det är även under ombokningen som återbetalning till kunden sker. Om det är en delad 

kundretur betalas beloppet för de returnerade varorna tillbaka men kunden får betala 

fraktkostnaderna, både för frakten till utlämningsstället och för returfrakten. Om hela ordern 
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skickas tillbaka så får kunden tillbaka hela den betalade summan inklusive fraktkostnaderna, 

detta gäller både outlösta paket och odelade kundreturer. 

När ombokningen är klar så skickas varan vidare till den sista delen av upplocket, 

artikelplaceringen, där varje artikel manuellt läggs tillbaka på sin plats i lagret. I snitt tar hela 

upplocket, från att ett paket anlänt till Företaget tills dess att det finns ute till försäljning igen, 

en och en halv dag. Varor är i genomsnitt ute till försäljning under 91 dagar, om varor kommer 

tillbaka efter att försäljningsperioden är slut så försöker Företaget först och främst att sälja 

vidare varorna till den sekundära marknaden. Om det inte går så skänks eller kasseras varorna 

vilket lämnar företaget utan intäkt. 

 

2.1.3.1 Orsaker till outlösta paket 

Att outlösta paket existerar kan tyckas vara märkligt i och med att kunden själv har gjort 

beställningen. Det finns likväl en rad kartlagda orsaker till varför kunden inte hämtar ut sina 

beställda varor, orsakerna listas nedan: 

- Kunden har ångrat sig och vill inte längre ha varorna och struntar därför i att hämta 

ut dem. 

- Paketet ankom senare än kunden förväntat och har inget behov av varorna längre. 

- Informationen om att varorna kommit till utlämningsstället eller hur länge de ligger 

där når inte kunden. 

- Kunder som betalar med postförskott har inte pengar för att lösa ut sitt paket. 

- Kunden har av olika orsaker inte möjlighet att ta sig till utlämningsstället för att hämta 

sitt paket. 
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3. Teori 

I detta avsnitt beskrivs den teori som återfanns i litteraturstudien och som ligger till grund för 

metodvalet och påföljande analys samt diskussion. 

3.1 Returlogistik för e-handelsföretag 

Returlogistik kan definieras som ett specialiserat segment av logistiken, med fokus på flöden 

och hantering av produkter och resurser efter leverans till kund  (Ma, 2010). Returlogistik 

omfattar de traditionella aktiviteterna i en logistikstyrning, som transporter och 

lagerhantering, men dess fokus skiftas från att flytta produkter nedströms till kunderna till 

att istället få tillbaka produkter från kunderna (Mollenkopf & Closs, 2005). 

Kostnader för returnerade produkter har tidigare setts som något oundvikligt inom e-

handeln. På senare tid har dock e-handelsföretag börjat se över hanteringen för returnerade 

produkter i syfte att göra returflödet mer kostnadseffektivt för att på så sätt få 

konkurrensfördelar (Liu, 2014). Företagsledare världen över visar ökat intresse för 

returlogistiken dels för den ökade insikten i att pengar finns att tjäna men även på grund av 

stramare regleringar gällande produktomhändertagande (Mollenkopf & Closs, 2005). 

Företag går från att se på returlogistiken som något nödvändigt ont till att se den som en 

möjlighet och ett verktyg för att lyckas med sin verksamhet. Med hjälp av effektiv returlogistik 

så kan kostnadsbesparingar göras på många områden i form av minskade 

försäljningsförluster, minskad personalkostnad, minskad kapitalbindning, säkrare prognoser 

och lägre driftskostnader. (Mollenkopf & Closs, 2005) 

De flesta flödeskedjorna som är väletablerade i företag är oftast byggda för att hantera flödet 

nedströms, från företag till kund. När företag bestämmer sig för att komplettera sin 

logistikkedja till att även jobba med returlogistiken så stöter många företag på problem som 

de aldrig tidigare stött på inom logistikutveckling  (Ma, 2010). Enligt Dawe (1995) finns det 

ett antal tecken på att ett företag kan vara illa ute gällande hanteringen av sin returlogistik, 

nedan finns några av dem (Dawe, 1995): 

- Returer anländer snabbare än vad företagets hantering eller bortskaffande av dem är 

- Stora mängder av returnerade varor hålls i lager utan att vara till försäljning 

- Oidentifierade eller icke godkända returer 

- Långa handläggningstider för returer 

- Okänd total kostnad för returprocessen  

Det kritiska momentet när det gäller ett bra returflöde är att returprocessen är kort så att 

produkten kan säljas till en ny kund eller återvinnas snabbare. En del i varför processen tar 

onödigt lång tid för många företag är eftersom företaget inte vet vad som är fel med produkten 

då den kommer tillbaka till företaget, på så sätt måste den kontrolleras för att avgöra om den 

kan säljas vidare (Enarsson 2006, 211). En viktig utmaning i returlogistiken är alltså att 

effektivisera returflödet för att maximera värdet av de returnerade produkterna. Av denna 

anledning bör beslut på strategisk-, taktisk- samt operativnivå göras med information om 

returflödesegenskaper, framförallt gällande kvalitet och kvantitet (Dekker et al. 2004, 45).  

Returlogistik kan minska kundernas risk och därmed öka kundvärdet. För att lyckas med 

returlogistik krävs samverkan av informations- och materialflödet mellan logistiken att få ut 
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en produkt och returflödet. En produkt som returneras ökar lagernivåerna och därmed 

påverkas hur mycket av varan som måste beställas uppströms längs försörjningskedjan. 

Returlogistik påverkar alltså dynamiken av hela försörjningsskedjans lager. (Turrisi, et al., 

2013) 

3.1.1 Kunderna  

Griffis et. al (2012) visar att en snabbare returlogistik ökar kunders lojalitet för företaget, ökar 

köpfrekvensen samt ökar värdet på kundernas köp. Returflödet av produkter är nämligen 

oftast den längsta processen som en kund har kontakt med och värderar företagets 

kundservice (Griffis, et al., 2012). Ett bra och effektivt returflöde kan öka chansen att kunden 

återkommer (Enarsson 2006, 212) och öka deras goodwill för företaget (Mollenkopf & Closs, 

2005). 

En studie gjord på över 1700 e-handelswebbsidor och 258 kunder visar att det kunder 

värdesätter mest och får dem att återkomma som kunder är att få information och service 

relaterat till företagets huvudsakliga produkter (Eisingerich & Kretschmer, 2008). Eftersom 

kunden inte har något personligt möte med företaget vid e-handel är servicen extra viktig för 

att göra kunden nöjd. En undersökning av Fengtao och Dengbai (2011) med hjälp av ACID 

(American Customer Satisfaction Index) gällande användarupplevelse vid e-handel visar att 

supportservice och bra information har en direkt positiv inverkan på kundnöjdhet (Fengtao 

& Dengbai, 2011). Kvalitén och tillgängligheten på informationen från företag kan påverka 

kundernas beteende och val av köpsätt (Sousa & Voss, 2012). 
 

3.2 Logistikkostnader  

Totala logistikkostnaden är ett viktigt begrepp i logistiksammanhang. Detta för att den 

beskriver hela logistikkostnaden i ett företag, vilket gör det möjligt att fatta beslut som leder 

till minskade totala kostnader och inte enbart göra kostnadsbesparingar för vissa delar i 

företaget som leder till ökade kostnader i andra. Kostnadsposterna som ingår i 

totalkostnadsmodellen varierar från fall till fall. (Oskarsson, et al. 2013, 38-39)   

Oskarsson et al. (2013, 38-39) presenterar en modell med kostnader som är viktiga att ta 

hänsyn till i de flesta fall. I modellen ingår lagerhållningskostnader, lagerföringskostnader, 

transportkostnader, administrationskostnader och övriga kostnader. I avsnitten nedan 

beskrivs de olika kostnaderna mer ingående.  

3.2.1 Lagerhållningskostnad 

Lagerhållningskostnader är de kostnader som är oberoende av den lagrade volymen och 

innebär fasta kostnader så som personalkostnader och lagringstjänstkostnader till ett 

utomstående logistikföretag. (Oskarsson et al. 2013, 105) 

Personalkostnader 

Personalkostnader är en fast kostnad som inkluderar personalkostnader för utplock, 

administration inventering samt registrering (Oskarsson, et al., 2013, 105). 
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3.2.2 Lagerföringskostnad 

Lagerföringskostnader innefattar de kostnader som de lagrade produkterna för med sig. 

Dessa kostnader är kostnader för kapitalbindning och riskkostnader för att ha varor i lager 

samt värdeminskningen som sker under tiden varorna ligger på lagret. (Oskarsson et al. 2013, 

106-108) 

Kapitalkostnad 

Oavsett position i flödet är lager förbundet med kapitalbindning. Kapitalbindningen påverkas 

av lagrets storlek och är hårt kopplad till genomloppstiden (Lumsden, 2004, 125). När varor 

ligger på lager så binds kapital i dessa varor eftersom företaget har lagt ut pengar för att 

tillverka varorna. Kapitalbindningen är betydande så länge varorna inte är sålda eftersom 

företaget kunde ha använt detta kapital till något annat som skulle kunna ge företaget 

intäkter, exempelvis marknadsföring som kan ge ökade försäljningsintäkter eller sparande 

som ger ränteintäkter. Detta innebär alltså att kapitalbindningen innebär en förlust av möjliga 

intäkter, detta kallas för kapitalkostnad. Kapitalkostnaden bestäms av en kalkylränta som är 

lika med den förräntning företaget kan förvänta sig på frigjort kapital eller det 

förräntningskrav företaget har på investeringar. (Oskarsson, et al. 2013, 106-108) 

Lagring av varor innebär också olika sorters risker så som stöld, svinn, brand och inkurans. 

Lagerföringskostnaden beror på den lagrade volymen och beräknas med en lagerränta. 

Lagervärdet varierar över tiden och därför används medellagervärdet vilket är ett snitt på hur 

mycket värde som finns i lagret. Lagerräntan beräknas som (Oskarsson, et al. 2013, 106-108):  

𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎, (𝑟 (%)) = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 (%) +
∑ ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟/å𝑟

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒
∙  100 

Övriga riskkostnader innefattar bland annat inkurans och värdeminskning. Lagerräntan 

representerar de totala lagerföringskostnaderna och kan beräknas på hela eller delar av ett 

sortiment. Enligt Oskarsson et al (2013, 108) kan lagerföringskostnaden beräknas som: 

𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛, 𝐶𝑟 = 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 𝑥 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

Om övriga riskkostnader förbises så fås enbart kapitalkostnaden av varor bundna i lager av 

ekvation 1 nedan. 

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑, 𝐾𝑟 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 ∙  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒          (1) 

För att minska kapitalbindningen finns två angreppspunkter. Först och främst kan tiden 

varorna finns i lager reduceras. Störst effekt har angreppssättet i färdigvarulagret, vilket är 

lagret med färdigproducerade varor, eftersom varorna har störst värde här. Det andra 

alternativet är att reducera antalet varor i varje lager under flödet, även här har en minskning 

i färdigvarulagret störst effekt. (Lumsden  2012, 293-294) 

För att minska kapitalbindningen gäller det att göra tiden från mottagandet av en order till 

dess att pengarna finns på företagets konto så kort som möjligt. Hanteringen av 

kundfordringar påverkar kapitalbindningen i företaget och genom att ha välutvecklade 

rutiner för order och fakturering kan företaget minska kapitalbindningen. Betalningsvillkoren 

har stor betydelse för kapitalbindningen i kundfordringar. Kapitalet bundet i kundfordringar 

kunde istället investerats och på så sätt gett intäkter. Därför blir kapitalbindningen av 

kundfordringar en kapitalkostnad med en kalkylränta. (Hammarlund et al. 2013, 69-87) 
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Värdeminskningskostnader 

Varor i branscher som detaljhandeln blir omoderna efter en tid och minskar därför drastiskt i 

värde. Trots att det inte är något funktionellt fel på varorna blir de tillslut helt osäljbara vilket 

för med sig en stor kostnad för företaget. Denna typ av inkurans skulle kunna minskas om 

lagernivåerna sänktes. (Oskarsson et al. 2013, 106) 

Guide et al.(2006) beskriver värdeminskningen som en avtagande exponentialfunktion, se 

ekvation 2 nedan. 

𝑃[𝑡] = 𝑃[0]𝑒−𝛼𝑡        (2) 

Där:   𝑃[𝑡] = 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑝å 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑 𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 

𝛼 = 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 

 

3.2.3 Transportkostnader 

I transportkostnader ingår alla kostnader för utförande och administration kring transporter. 

I transportkostnader inkluderas transporter mellan företagets anläggningar och externa 

transporter. I ett totalkostnadsperspektiv är det därför viktigt att inkludera 

transportkostnader, många företag väljer att köpa transportservicen av ett transportföretag. 

En låg transportkostnad kan ibland uppnås på bekostnad av en sämre leveransservice vilket 

kan leda till andra ökade kostnader för företaget. (Oskarsson et al. 2013, 40-41) 

3.2.4 Administrationskostnader 

En annan kostnadspost relaterad till logistiken är administrativa kostnader som innefattar de 

kostnader som rör administrationen av logistik. Några exempel på dessa kostnader kan vara: 

ordermottagning, orderbehandling, plockplanering, transportplanering samt 

leveransavisering. (Oskarsson et al. 2013, 41) 

3.2.5 Övriga kostnader 

Några övriga logistikkostnader som kan ha stort inflytande på totalkostnaden är: 

informationskostnader (kostnader för de informationssystem som sköter materialflödet), 

emballagekostnader (förpackningsemballage, returemballage, kartonger etcetera), 

materialkostnader (priset för de köpta artiklarna), kostnader för ledning och styrning samt 

logistikrelaterade kostnader (uppstår som en konsekvens av olika val som görs i logistiken, 

till exempel marknadsföring, produktion och försäljning). (Oskarsson et al. 2013, 41) 

3.3 Optimeringslära 

Ofta används optimeringsmodeller för att analysera och beskriva tekniska och ekonomiska 

beslutsproblem med syftet att nå insikter om möjliga lösningar till problemställningen. 

(Lundgren et al. 2008, 1) 

Optimeringsprocessen beskriver en arbetsgång som är lämplig att genomgå när 

optimeringsläran ska användas för att analysera en problemställning och lösa ett 

beslutsproblem. Först ska optimeringsproblemet identifieras sedan formuleras och lösas med 

hjälp av någon optimeringsmetod. Till sist måste modellen och resultatet utvärderas. I figur 6 

ses en schematisk bild över optimeringsprocessen. (Lundgren et al. 2008, 9) 
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Figur 6: Schematisk bild av optimeringsprocessen. (Lundgren et al. 2008, 9) 

Verkliga problem är oftast mycket komplexa vilket den ojämna rutan i figur 6 indikerar. Det 

finns nästan alltid faktorer som inte går att inkludera i sin optimeringsmodell, det gäller 

därför att identifiera det väsentliga i problemställningen. En större detaljnivå leder till en 

bättre realism i modellen men innebär en större modell som försämrar möjligheten att lösa 

problemet eller kanske till och med omöjliggör en lösning. (Lundgren et al. 2008, 9-10) 

Nästa steg är att applicera en optimeringsmetod för att lösa modellen, programvaror används 

oftast för detta men vid komplicerade optimeringsmodeller kan det krävas att en ny 

programvara utvecklas som är specifikt anpassad för modellen. Lösningen från modellen 

måste tillslut utvärderas och omsättas till beslutsunderlag. I detta moment ligger både att 

verifiera lösningen och att validera att lösningen representerar modellen tillräckligt väl. Även 

olika typer av känslighetsanalyser ingår i detta moment. (Lundgren et al. 2008, 10) 

3.3.1 Deterministisk och stokastisk optimering 

För deterministiska optimeringsproblem finns ingen osäkerhet eller slump till skillnad från 

stokastisk optimering som hanterar problem med slump. Många verkliga 

optimeringsmetoderproblem innehåller ofta stokastiska variabler och analyseras därmed bäst 

med hjälp av stokastiska optimeringsproblem. Det är ofta svårt att analytiskt lösa stokastiska 

optimeringsproblem på grund av komplexitet och stokastiska förhållanden. För att undvika 

förenklingsantaganden analyseras stokastiska optimeringsproblem effektivast med hjälp av 

simulering. (Chen & Lee 2014, 1-2) 

3.4 Simulering  

Simulering är en imitering av ett verkligt system eller en verklig process över tid med hjälp 

av historiska data och är användbar för att antingen undersöka och prediktera effekten av 

förändringar i ett existerande system. Alternativt för att förutspå prestationen av ett nytt 

system med nya förutsättningar. (Banks et al. 2010, 21-26) 



13 

 

Simuleringsmodeller kan implementeras på olika sätt, ett av dem är genom diskret 

händelsestyrd simulering. I diskret händelsestyrd simulering betraktas tiden genom 

händelser, tiden hoppar från en händelse till en annan och varje händelse påverkar systemets 

tillstånd (Craig, 1996). Simulering har sin fördel i att kunna hantera väldigt komplexa problem 

som inte går att lösa exakt med hjälp av matematik, många verkliga problem hamnar under 

denna kategori och löses lämpligast med simulering. Simulering är ett vanligt förekommande 

verktyg inom logistik, transport och distribution för att exempelvis undersöka operativa 

riktlinjer för ett transportsystem och för att undersöka komplicerade nätverkssystem. (Banks 

et al. 2010, 21-26) 

3.4.1 Simuleringsprojekt 

Det finns ett antal steg i ett simuleringsprojekt, se 

figur 7 för ordningen på dem. Ett simuleringsprojekt 

startar alltid med en problemformulering sedan sätts 

mål och en projektplan upp. Under detta steg 

formuleras frågorna som ska besvaras och 

deltagarna avgör om simulering är en lämplig metod 

för att lösa problemet. Det tredje steget är en 

modellkonceptualisering, i detta steg är det viktigt 

att sammanfatta de nödvändiga delarna i problemet. 

För att hålla nere kostnaderna och tidsåtgången är 

det dock väldigt viktigt att inte bygga en alltför 

komplex modell. (Banks, et al., 2010, 34-37) 

I samband med det tredje steget bör datainsamlingen 

ske. Datainsamlingen är ofta tidskrävande och 

därför är det viktigt att börja med den tidigt i 

processen. Det fjärde steget är att översätta modellen 

till ett lämpligt program. Efter att modellen har 

implementeras gäller det att verifiera modellen. 

Detta innebär att se över så att modellen är 

implementerad i programmet på rätt sätt. Nästa steg 

är validera modellen. Att validera modellen innebär 

att jämföra modellen med det verkliga systemet för 

att säkerställa att modellen representerar det 

verkliga problemet på en acceptabel nivå. (Banks et 

al. 2010, 34-37) 

Det åttonde steget är experimentdesignen. Här gäller 

det att bestämma vilka alternativ som ska simuleras. 

För varje simuleringsprojekt måste längden på 

startperioden, antalet simuleringskörningar och 

antalet replikationer fastställas. Nästa steg är att köra 

simuleringen och analysera resultatet. Kanske krävs 

fler körningar med ny design. Det krävs en slutlig 

rapport till beslutsfattarna och uppdragsgivarna där de kan läsa om den slutliga modellen 

med tillhörande resultat och slutgiltig rekommendation. (Banks et al. 2010, 37-38) 

Figur 7: Steg i ett simuleringsprojekt. (Banks, et 

al., 2010, 34-38) 
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3.5 Stokastisk optimering med simulering 

Stokastisk optimering med simulering innebär att med hjälp av simulering lösa stokastiska 

optimeringsproblem. Det underliggande problemet är stokastiskt och målet är att hitta värden 

på beslutsvariabler för att optimera prestationsmåttet som undersöks. Detta kan utföras med 

diskret händelsestyrd simulering. (Chen & Lee 2014, 1) 

En stokastisk optimering med simulering består av de delarna som visas i figur 8 nedan. 

Kärnan består av simuleringsmodellen som utvärderar prestationsmåtten. För alla värden på 

beslutsvariablerna krävs att en ny simulering genomförs. För att sedan hitta det optimala 

värdet sparar optimeringsverktyget undan den bästa lösningen som den stokastiska 

simulatorn har genererat. Beräkningskomplexiteten för stokastiska optimeringsproblem kan 

växa snabbt på grund av att många replikationer kan krävas. (Chen & Lee 2014, 5-7) 

 

Figur 8: Beskriver optimering med stokastisk simulering (Chen & Lee 2014, 5). 

3.6 Bootstrap 

Bootstrap, eller återsampling, är en icke-parametrisk teknik baserad på databaserad 

slutledningsteknik som antar att de observerade variablerna är oberoende och likafördelade. 

Med bootstrap dras simulerade datamängder från en verklig datamängd (Sprenger, 2011)  

utan att göra några antaganden om sannolikhetsfördelning (Bland & Altman, 2015). 

Matematiskt kan bootstrap beskrivas enligt följande: utgå från ett stickprov 𝑋 med n antal 

observationer {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛}. Utifrån detta empiriska stickprov 𝑋 dras nya stickprov, 𝑋* 

med storleken n {𝑥 ∗1, 𝑥 ∗2, 𝑥 ∗3, … , 𝑥 ∗𝑛} som kallas återsamplingsstickproven. 

Återsamplingsstickprovens observationer dras slumpmässigt ur 𝑋 där alla observationer har 

lika stor sannolikhet att bli dragna (Efron, 1979). Bootstrap utförs med återläggning, med detta 

menas att när ett värde slumpmässigt har dragits ur den verkliga datamängden läggs detta 

värde tillbaka så att bootstrapmetoden kan dra detta värde igen (Sani, et al., 2015).  
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod och modell som använts för att lösa problemet och besvara 

problemformuleringen. Först beskrivs vilka data som analyserats och hur detta är gjort därefter beskrivs 

modelleringen. 

4.1 Analys av data 

För att förstå paketflödet samlades data in för alla paket skickade av Företaget under 

räkenskapsåret 2015 (december 2014-november 2015). De data som kunde samlades in var: 

liggetider på utlämningsstället, ankomstdatum till utlämningsstället, vilken ort 

utlämningsstället är placerat på och antal artiklar i varje paket.  

De första data som analyserades var hur paketens liggetid har sett ut på utlämningsställena 

under 2015. Liggetidsdata separerades för de outlösta och utlösta paketen och 

sammanställdes i var sitt histogram för att på ett överskådligt sätt kunna analysera mönster 

och avvikelser. De paket som gjorde stora avvikelser undersöktes vidare genom att ta reda på 

vilket typ av betalsätt som använts för dessa paket och sedan lästes vad som stod i avtalen 

mellan Företaget och Speditörerna.  

För att skapa en modell som inkluderar alla faktorer som påverkar optimal HTL analyserades 

geografisk placering av utlämningsställe och paketens ankomstdag till utlämningsstället. 

Geografin ansågs kunna vara en påverkande faktor eftersom kunder i glesbygdsområden i 

genomsnitt har längre till utlämningsställen och därav eventuellt behöver längre tid på sig att 

hämta ut paketen. Detta analyserades genom att sammanställa den genomsnittliga liggetiden 

för alla orter. Huruvida ankomsttid i månaden påverkade liggetiden analyserades genom att 

dela upp månaden olika intervall och beräkna snittliggetiden under dessa intervall. Om det 

visade sig att geografisk placering av utlämningsställe och ankomstdag i månaden påverkade 

liggetiden inkluderades dessa i modellen. 

En annan analys som gjordes var att utreda hur kostnaderna ser ut för paketflödet idag. De 

kostnader som ansågs vara av intresse och som därför beräknades var: kostnader för alla 

outlösta paket år 2015, hur snittkostnaden för ett outlöst paket ser ut för varje HTL, 

snittvinster för utlösta och outlösta paket uppdelat för respektive betalsätt samt kostnader för 

brevaviseringar år 2015. 

4.2 Modellering 

Efter dataanalysen skapades modellen för att hitta optimal HTL. Det första steget var att ta 

fram vilka intäkter som fanns och besluta vad som skulle ingå i den totala logistikkostnaden 

för paketflödet, detta finns beskrivet i avsnittet 4.2.1. När alla intäkter och kostnader 

identifierats sammanfattades optimeringsproblemet, denna sammanfattning finns 

presenterad under rubriken 4.2.2. För att få fram ett resultat för det stokastiska 

optimeringsproblemet användes diskret händelsestyrd simulering, detta finns beskrivet 

under rubriken 4.2.3. Slutligen verifierades modellen och resultaten validerades med hjälp av 

en känslighetsanalys för att se hur uppskattade kostnader påverkade vinsten. 
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4.2.1 Intäkter och totala logistikkostnaden  

Som beskrivet i teorin är den totala logistikkostnaden ett viktigt begrepp inom 

logistiksammanhang. Den bör alltid ligga som grund när ett företag ska göra förändringar 

eller fatta beslut om strategier rörande logistikområdet (Oskarsson et al. 2013, 38), vilket är 

precis vad detta projekt berör. Av denna anledning används den totala logistikkostnaden för 

att beskriva kostnaderna i modellen. Nedan finns beskrivet vilka intäkter och poster i 

totalkostnadsmodellen som används för att räkna ut vinsten. Viktigt är att inkludera de rörliga 

kostnader som tydligt berörs av liggetiden samt de stora fasta kostnaderna som kan kopplas 

specifikt till ett paket.   

4.2.1.1 Intäkter 

Sålda varor 

Denna intäkt är priset som kunden betalar för de köpta varorna.  

Frakt 

Det som kunden betalar till Företaget för frakten av paketet.  

 

Postförskottsintäkt 

Det som kunden betalar extra för varje paket beställt med postförskottsbetalning.  

 

Ränteintäkt 

För kontoköp betalar kunden årsränta som ger Företaget en ränteintäkt. Beräknad som: 

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡 = å𝑟𝑠𝑟ä𝑛𝑡𝑎 ∙ 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 

Intäkten från fakturaköp som tidigare nämnts finns inte med i modellen eftersom den intäkten 

är lika stor som kostnaden för porto och materialkostnaden för fakturan vilket gör att dessa 

tar ut varandra.  

4.2.1.2 Lagerhållningskostnader 

Utplock 

En fast personalkostnad som Företaget betalar för personal som plockar och packar artiklarna 

på lagret. Beräknad som: 

𝑈𝑡𝑝𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =
𝑡𝑖𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑢𝑡𝑝𝑙𝑜𝑐𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒
 

Upplock 

En fast personalkostnad som Företaget betalar för den personalen som sorterar, bokar om och 

placerar returnerade paket på lagret. Beräknad som: 

𝑈𝑝𝑝𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =
𝑡𝑖𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑙𝑜𝑐𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒
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4.2.1.3 Lagerföringskostnader 

Kapitalkostnad 

När ett paket ligger och väntar på att bli uthämtat så ses utlämningsstället som ett mellanlager 

där kapital ligger bundet eftersom det är osäkert om kunden hämtar ut varan eller ej. 

Värdeminskning och inkurans är inkluderat i värdeminskningskostnaden. 

Försäkringskostnaden ligger hos speditörerna och är inkluderad i fraktkostnaden. Av dessa 

två anledningar förbises inkurans och riskkostnader i kapitalkostnaden och beräknas enligt 

ekvation 1 som finns beskriven i avsnitt 3.2.2. I ekvationen står 𝑓 för förräntningskravet på 

investeringar och 𝑡 står för antalet dagar paketet bidrar till en kapitalkostnad. 

Kapitalkostnaden beräknas som: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 ∙  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  

= (
𝑓

365
) ∙  𝑡 ∙  (𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 ∙ (1 − 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙)) 

Där: 

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟−𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑣 𝑠å𝑙𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑜𝑟

𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟
   

 

Kapitalkostnaden är associerad med alla returnerade paket. För alla returnerade paket räknas 

tiden från att varan skickas från lagret tills att varan finns ute till försäljning igen. 

Kapitalkostnaden är även associerad med uthämtade paket som är betalda med fakturaköp, 

kontoköp och postförskott fram till att företaget har fått in pengarna. Detta i enlighet med 

Hammarlund et al. (2013, 69-87) som menar att kundfodringar innebär en kapitalkostnad. 

Fakturor antas bli betalda 45 dagar efter köp och kunden antas betala av kontoköp med en 

rak avbetalningsplan på 12 månader (för uträkning av kapitalbindning för kontoköp se bilaga 

I). Tiden som avgör kapitalkostnaden för utlösta paket betalda med postförskott bestäms av 

hur lång tiden är från beställning till dess att kunden hämtar ut paketet på utlämningsstället. 

Värdeminskningskostnad 

För att beräkna den värdeminskning som sker under tiden produkterna finns i Företagets ägo 

men inte ligger ute till försäljning användes ekvation 2 som finns beskriven i avsnitt 3.2.2. 

Detta är en rörlig kostnad som förändras med tiden. Variabeln 𝑃[𝑡] står för försäljningspriset 

vid tiden 𝑡. Variabeln P[0] står för försäljningspriset som Företaget erbjuder den primära 

marknaden. Från nulägesanalysen framkom att en produkt finns till försäljning i cirka 12-14 

veckor. För att återspegla att produkten har ett lågt värde vid slutet av försäljningsperioden 

då den kasseras eller säljs vidare till sekundära marknaden antas att produkten har värdet, 𝑣, 

kr efter 91 dagar, 13 veckor. Därefter beräknades α till följande: 

 

𝛼 =
ln (

𝑣
𝑃[0]

)

−91
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Från detta fås värdeminskningen från formeln: 

𝑃[𝑡] = 𝑃[0] ∙ 𝑒−
ln(

𝑣
𝑃[0]

)𝑡

−91 = 𝑣𝑡/91 ∙ 𝑃[0]1−
𝑡

91 

För att få fram värdeminskningskostnaden användes nedanstående formel: 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑃[0] − 𝑃[𝑡] 

 

4.2.1.4 Transportkostnader 

Frakt 

Det som Företaget betalar till speditörerna för frakten till utlämningsstället.  

Returfrakt 

Det som Företaget betalar till speditörerna för frakten för returnerade paket.  

 

4.2.1.5 Övriga kostnader 

Tillverkning 

Vad det kostar Företaget att tillverka en artikel. För att beräkna denna kostnad har 

bruttomarginalen använts. Beräknad som: 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = (1 − 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙) ∙ 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡  

Där: 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟−𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑣 𝑠å𝑙𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑜𝑟

𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟
  

 

Emballage  

Kostnaden för materialet paketet packas i. 

 

Postförskottskostnad 

För varje paket med postförskottsbetalning måste Företaget betala en extra kostnad till den 

speditör som fraktar paketet.  

 

4.2.1.6 Intäkter och kostnader för respektive betalsätt 

En del av intäkterna och logistikkostnaderna som beskrivs ovan är knutna till olika typer av 

paket och beroende på vilket betalsätt som har använts. Utlösta paket, outlösta paket och 

kundreturnerade paket innefattar olika intäkter och kostnader. En sammanställning av 

intäkter och kostnader för utlösta och outlösta paket för respektive betalsätt finns 

sammanställd i tabell 2. För kostnader relaterade till kundreturnerade paket se bilaga II. 
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Tabell 2: De kostnader och intäkter som är förknippat med respektive paket 

 

4.2.1.2 Avgränsningar och antaganden 

Som beskrivs i optimeringsprocessen, se avsnitt 3.3 i teoriavsnittet, så leder avgränsningar 

och antaganden av det verkliga problemet till det förenklade problemet. Detta görs för att 

hålla nere tidsåtgången för datainsamling och för att undvika att problemet blir olösbart. 

Nedan finns beskrivet vilka kostnader som har förbisetts i den totala logistikkostnaden för att 

göra problemet lösbart och hålla nere komplexiteten.  

- Kostnaderna är enbart beräknade från det att paketet börjar plockas och därmed har 

alla interna lagerkostnader förbisetts. Detta gjordes för att begränsa modellens 

omfattning och komplexitet. 

- Tiden för hur länge artiklarna har funnits på lager innan dem beställs förbises. Detta 

på grund av att det saknas data som beskriver detta hos Företaget. Istället användes 

snittvärden på försäljningspriset och försäljningstiden i formeln för 

värdeminskningen. 

- Försäkringskostnader bortsågs eftersom speditörerna försäkrar paketen under 

transportsträckorna och på utlämningsställena. I och med att interna lagerkostnader 

förbises görs även detta för försäkringskostnaderna under den interna lagringstiden. 

- Övriga kostnader (exempelvis administrationskostnader) som är svåra att koppla till 

ett specifikt paket förbises. Dessa kostnader anses vara relativt låga samt påverka alla 

paket lika mycket och skulle vara fasta oavsett HTL. 

 Utlösta paket Outlösta paket 

Kort Faktura Postförskott Konto Kort Faktura Postförskott Konto 

In
tä

k
te

r
 Sålda varor 

Frakt 

Sålda varor 
Frakt 

Sålda varor 
Frakt 

Postförskott-

intäkt 

Sålda varor  
Frakt 

Ränteintäkt 

- - - - 

K
o

st
n

a
d

er
 

Tillverkning  

Utplock  

Emballage 

Frakt  

 

 

Tillverkning  

Utplock 

Emballage 

Frakt  

Kapital-

kostnad 

 

 

 

 

Tillverkning 

Utplock 

Emballage 

Frakt  

Kapital-

kostnad 

Postförskott-

kostnad  

 

 

Tillverkning  

Utplock 

 Emballage 

Frakt  

Kapital-

kostnad 

 

 

 

 

 

Tillverkning 

Utplock  

Upplock 

Emballage 

Frakt 

Returfrakt  

Kapital-

kostnad  

Värde-

minsknings-

kostnad 

Tillverkning  

Utplock  

Upplock 

Emballage 

Frakt  

Returfrakt 

Kapital-

kostnad  

Värde-

minsknings-

kostnad 

Tillverkning 

Utplock  

Upplock 

Emballage 

Frakt  

Returfrakt  

Kapital-

kostnad  

Värde-

minsknings-

kostnad 

Postförskotts-

kostnad 

Tillverkning 

Utplock  

Upplock  

Emballage 

Frakt  

Returfrakt  

Kapital-

kostnad 

Värde-

minsknings-

kostnad  
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- Hur kundnöjdheten påverkas av en förändrad liggetid togs inte i beaktning i 

modellen. Anledningen är att en sådan undersökning inte finns tillgänglig och skulle 

ha varit för tidskrävande att genomföra med projektets begränsade resurser. 

4.2.2 Optimeringsproblemet 

Målet med detta arbete är att hitta det värde på den högsta tillåtna liggetiden (ℎ) som 

maximerar vinsten (𝑧). Företaget och speditörerna vill undersöka om en kortare HTL än 14 

dagar ger en ökad vinst, därav antar ℎ alla heltal från 1 till 14. Vinsten för paketflödet är alla 

intäkter minus alla kostnader som beskrivs i avsnittet ovan. HTL (ℎ) påverkar hur många 

paket som blir utlösta (𝑋) och hur många som blir outlösta (𝑌). Outlösta och utlösta paket 

påverkar i sin tur vinsten som skall maximeras. Vinsten (𝑧) kan därav besrkivas som: 

𝑧 = 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟(𝑋) − 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟(𝑋) − 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟(𝑌) 

Det underliggande problemet är i detta fall till viss del stokastiskt, därav är detta ett 

stokastiskt optimeringsproblem. Som beskrivet i avsnitten 3.3.1 samt 3.5 löses stokastisk 

optimering effektivast med simulering, därför skapades en simuleringsmodell som speglar 

paketflödet för att ta reda på hur vinsten påverkas av HTL. I avsnitt 4.2.3 nedan beskrivs 

simuleringsmodellen som skapats. 

När simuleringsmodellen exekverats löstes optimeringsproblemet genom att söka igenom 

alla tillåtna lösningar. Det optimala värdet på ℎ ges av att den högsta förväntade vinsten. 

4.2.3 Simuleringsmodell 

I nedanstående avsnitt beskrivs först vilken indata som använts i simuleringen. Därefter ges 

en beskrivning av hur programmet är uppbyggt. Sedan beskrivs olika scenarion som 

skapades för att undersöka hur uthämtningsmönstret påverkar vinsten och optimal HTL. 

Slutligen ges en beskrivning av valideringen och verifieringen som gjordes för 

simuleringsmodellen. 

4.2.3.1 Indata 

Data från år 2015 användes för att representera de ingående parametrarna i modellen. Data 

som samlades in från år 2015 antas vara representativ för att representera paketflödet för 

företaget och för att genomföra en analys av optimal HTL. Nedan presenteras vilka 

parametrar som är stokastiska i modellen och vilka som är fasta. 

Simuleringsmodellen tar in data från år 2015 för att beräkna den förväntade vinsten. För att 

återspegla verkligheten och återspegla det stokastiska underliggande problemet användes 

slump. Två olika tekniker användes för att skapa slump. Den första tekniken är bootstrap, 

detta användes för att simulera antalet liggetidsdagar för varje enskilt paket och antal artiklar 

per paket. Bootstrapmetoden användes för att inte riskera att fel statistisk fördelning antagits 

(Sprenger, 2011). Genom att slumpmässigt dra värden ur en verklig datamängd återspeglas 

verkligheten istället för att använda data från antagna statistiska fördelningar (Bland & 

Altman, 2015). 

Den andra tekniken som användes är estimerade sannolikheter gjord på 2015 års data. Denna 

teknik användes för att bland annat besluta vilken speditör som står för transporten för ett 

paket. När ett paket kommer till en händelse i simuleringen där det tilldelas speditör 
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randomiseras ett tal, noll eller ett, med den estimerade sannolikheten. Detta med hjälp av 

Matlabs inbyggda slumpgenerator ”rand”. Andra estimerade sannolikheter som användes 

var vilket betalsätt som använts, om paketet blir en kundretur och i så fall vilken typ av 

kundretur. Dessa tilldelas genom slumpgeneratorn ”randsample” i Matlab där de olika 

möjligheterna representeras av en siffra. De estimerade sannolikheterna baserat på 2015 års 

data för varje utfall står för sannolikheten att siffran skall slumpas i simuleringen. Vilka tal 

som slumpas utgör egenskaperna paketet får.  

Vissa parametrar kan variera för olika paket men har inte någon klarlagd fördelning. Därav 

antogs dessa värden vara fasta i simuleringen, det fasta värdet är satt till snittvärdet som 

tillhandahållits av Företaget. Följande indata är fast: artikelpris, emballagekostnad, antal 

dagar från beställning till att paketet finns på utlämningsstället, antalet dagar från att 

returnerade paket skickas tillbaka tills att varorna finns till försäljning och extra antalet 

artiklar i de outlösta paketen. 

4.2.3.2 Uppbyggnad 

Paketflödet implementerades som en diskret händelsestyrd simulering i Matlab. Paketflödet 

simulerades över ett år där varje paket tilldelas egenskaper både från slump och från fasta 

värden, som beskrivet ovan. I simuleringsmodellen sparas alla intäkter och kostnader undan 

för att i slutet av simuleringen räkna ut vinsten för paketflödet under det simulerade året. 

Stegen i ett simuleringsprojekt som beskrivs med stöd av Banks et al. (2010, 34-38) i 

teoriavsnittet 3.4.1, användes för att skapa simuleringsprogrammet. Programmet finns 

beskrivet som pseudokod i bilaga III. 

Den högsta tillåtna liggetiden styr om paketet blir utlöst eller outlöst och därmed värdena på 

antalet utlösta paket (𝑋) och antalet outlösta paket (𝑌). Om ett paket har tilldelats en kortare 

eller samma liggetid som ℎ kategoriseras det som ett utlöst paket. För alla utlösta paket ges 

intäkter respektive kostnader enligt de olika betalsätten visat i tabell 2. I simuleringen slumpas 

sedan med en estimerad sannolikhet om paketet skickas tillbaka som en kundretur,  samt om 

den är delad eller odelad, och paketet får kostnader respektive intäkter enligt bilaga 2. Om ett 

paket har en längre liggetid än ℎ kategoriseras det som ett outlöst paket och får kostnader 

enligt tabell 2.  

Som tidigare nämnt ska HTL enligt Företaget och speditörerna inte överstiga 14 dagar, därav 

simulerades den förväntade vinsten för alla heltal 1 ≤ ℎ ≤ 14. För varje tillåtet värde på ℎ 

utfördes simuleringen för antalet paket skickat under ett år, detta upprepades 30 gånger. 

Detta innebär att bootstrapsamplingen sker 30 gånger och sedan beräknades medelvärdet av 

den förväntade vinsten för varje värde på ℎ. Antalet upprepningar bestämdes med hjälp av 

en replikationsanalys. 

4.2.3.2 Uthämtningsmönster – 3 scenarion 

Det finns ingen genomförd undersökning på Företaget om och hur stor andel av kunderna 

som skulle hämta ut sitt paket tidigare än vad de gör idag ifall HTL förkortas. Vissa flexibla 

kunder anpassar sig säkert efter HTL och väntar längre än vad de behöver på att hämta ut ett 

paket, för att HTL tillåter det i dagsläget. Dessa kunder värnar om att få sina beställda varor 

och skulle se till att hämta ut paketet även om HTL förkortades. Sen antas det finnas en annan 
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grupp kunder som i vissa fall är väldigt beroende av när de hämtar ut sitt paket och skulle 

inte kunna hämta sitt paket av olika skäl om HTL förkortades. 

Simuleringen som beskrivs i avsnitt 4.2.3 genomfördes för 3 olika scenarion. Detta för att se 

hur optimal HTL och vinsten ändras om uthämtningsmönstret förändras. De tre olika 

scenariona har som ändamål att återspegla oförändrat uthämtningsmönster (scenario 1), 

delvis förändrat uthämtningsmönster (scenario 2) samt kraftigt förändrat 

uthämtningsmönster (scenario 3). De tre olika scenarierna beskrivs mer ingående nedan: 

I. Scenario 1 (oförändrat uthämtningsmönster): Uthämtningsmönstret kommer inte 

förändras när HTL förändras. Det vill säga, kunder kommer inte att hämta ut sina 

paket snabbare än vad de gör under dagens förhållanden.  

 

II. Scenario 2 (förändrat uthämtningsmönster): Uthämtningsmönstret kommer att 

förändras då HTL förändras. Om HTL förändras och information om detta ges till 

kunden kommer en del kunder som under dagens förhållanden hämtar ut sitt paket 

efter nya HTL att hämta ut sitt paket inom nya HTL. Antagandet i detta scenario är att 

ju närmre efter HTL en kund skulle ha hämtat ut sitt paket, desto större är 

sannolikheten att denna kund hämtar ut paketet på den dagen som är nya HTL. 

 

Detta scenario simuleras för två olika förskjutningar i uthämtningsmönstret (a och b), 

för att kunna jämföra hur optimal HTL och vinsten ändras med olika antaganden om 

förändrat uthämtningsmönster. Därför har sannolikheten (𝑆) antagits för att kunden 

ändrar sitt beteende och hämtar ut sitt paket under dag ℎ (HTL) givet att kunden 

tidigare hämtade ut sitt paket på dag ℎ +  𝑖 ser ut som nedan för de två olika 

förskjutningarna: 

 

a) Förskjutning av uthämtningsmönster med snabbt avtagande sannolikhet. 

𝑆 = {
1 − (0,1 ∙ 𝑖), 𝑖 = 1,2, … ,9

0                            𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
 

 

b) Förskjutning av uthämtningsmönster med långsamt avtagande sannolikhet. 

𝑆 = {
1 − (0,01 ∙ 𝑖), 𝑖 = 1,2, … ,13

0                            𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
 

 

III. Scenario 3 (kraftigt förändrat uthämtningsmönster): Vid förändrad HTL och ökad 

information till kunden kommer alla som hämtar ut sina paket under dagens 

förhållande att hämta ut sina paket oavsett vad HTL, ℎ, antar för värde.  

𝑆 = {
1                   𝑖 = 1,2, … ,13
0                             𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠

 

 

4.2.3.3 Validering och verifiering 

Det är inte möjligt att direkt validera modellen genom att jämföra den verkliga vinsten mot 

vinsten som fås av modellen eftersom vinsten för det undersökta paketflödet inte mäts hos 

Företaget. I och med att undersökningen i detta projekt är den första som görs på paketflödet 
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finns inte heller några tidigare undersökningar att jämföra resultatet med. Företaget har 

tilldelat alla kostnader och intäkter i modellen förutom kostnader för värdeminskning och 

kapitalbindning varpå en känslighetsanalys genomfördes för att analysera hur de 

uppskattade parametrarna påverkar resultatet. Om resultatet av optimal HTL inte 

förändrades och vinsten inte förändrades kraftig vid en kraftig förändring av de uppskattade 

parametrarna antas modellen vara tillförlitlig för syftet att besvara frågeställningen. 

För att verifiera modellen och på så sätt övertyga läsare om att den är korrekt implementerad 

jämfördes resultatet av de stokastiska parametrarna från simuleringen med verkliga data. Om 

resultatet av simuleringarna stämmer överens med verkliga data så kan slutsatsen dras att 

simuleringen speglar det verkliga paketflödet. 
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5. Resultat 

Detta avsnitt presenterar resultatet av analys av data, optimal högsta tillåtna liggetid samt 

valideringen och verifieringen. 

5.1 Analys av data 

5.1.1 Liggetid 

Graf 1 nedan visar sammanställningen över hur liggetiden för alla uthämtade paket, såg ut 

under 2015. Denna graf visar det så kallade uthämtningsmönstret. Som kan ses i grafen är 

andelen uthämtade paket snabbt avtagande i takt med att liggetiden ökar. Det visar att de 

flesta paketen hämtas ut inom ett par dagars liggetid, mer än 40% av kunderna hämtar ut sina 

paket redan under ankomstdagen och efter 5 dagar har 91% av alla paket som kommer att 

hämtats ut blivit utlösta.  

 

Graf 1: Andelen uthämtade paket med en viss liggetid 2015. 

Av sammanställningen av de utlösta paketen år 2015 framkom att 1,1% av totala antalet 

utlösta paket hämtas ut efter en liggetid på 15 dagar, trots att Företaget gav information att 

HTL är 14 dagar. Detta i kombination med att analysen av liggetiden för alla outlösta paket 

visar att dessa paket har en liggetid på mellan 15 och 45 dagar. Detta visar på att 

informationen om HTL från Företaget är felaktig.  

Att det fanns olika HTL för paketen är något som förbigått alla de enheter på Företaget som 

under projektet har intervjuats och delat med sig av information. Vid sammanställningen av 

data framkom att 80,1% av alla outlösta paket hade en liggetid längre än 15 dagar. En viss 

mänsklig faktor vid in- och utscanning av paketen på utlämningsställena antogs kunna bidra 

till en del felaktig scanning på upp till 2 dagar i liggetiden. Resultatet visar dock att 69,8% av 

alla outlösta paket har en liggetid på mer än 17 dagar trots antagandet. Se graf 2 för 

histogrammet över liggetiden för de outlösta paketen.  
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Graf 2: Andelen outlösta paket med en viss liggetid 2015. 

Som kan ses i graf 2 finns det två perioder som sticker ut i liggetiden för alla outlösta paket år 

2015, den ena runt 15 dagar och den andra runt 32 dagar. I vidare analys av data visade det 

sig att 95% av paketen med en liggetid längre än 15 dagar var betalda med postförskott under 

år 2015. Av samtliga outlösta paket så visade det sig att 52,96 % var beställda med postförskott. 

Postförskott visade sig i sin tur vara det betalsätt som minst antal kunder använder sig av, 

endast 7,50% av alla paket beställda 2015 hade postförskott som betalsätt.  Figur 9 nedan visar 

hur stor andel av alla paket som är betalda med postförskott och hur stor andel av de outlösta 

paketen som utgörs av dem betalda med postförskott. 

 

Figur 9: Visar andelen postförskott jämfört med de övriga betalsätten. 

Vid undersökning av de outlösta paketen framkom att av alla paket beställda med 

postförskott under år 2015 blev 15,4% outlösta. Det  framkom även att det ofta är samma 

kunder som återkommande inte hämtar ut sina paket och endast 4,6% av de kunder som 

hämtar ut sitt postförskottspaket använder sig av förlängd HTL.   
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I undersökning av avtalen mellan speditörerna och Företaget framkom att Speditör 1 fick en 

beställning från Företaget om förlängd HTL på 30 dagar för varje paket med betalsättet 

postförskott. Speditör 2 och Företaget hade ett skriftligt avtal om förlängd HTL på 30 dagar 

för alla paket betalda med postförskott. Efter djupare intern analys inom Företaget framkom 

att när en kund genomför en beställning med postförskott så skickas ett mejl från Företaget 

till kunden med information om att paketet har förlängd HTL på 30 dagar. Företaget beslutade 

att ta bort förlängd HTL så att även paket beställda med postförskott fick en liggetid på 14 

dagar. 

5.1.2 Geografisk placering och ankomstdag i månaden 

Från jämförelsen av snittliggetiden för alla orter i Sverige hittades ingen märkbar variation 

mellan glesbygden och städer, de flesta orter hade en snittliggetid på 2 dagar och ingen ort 

stack ut anmärkningsvärt. Det var exempelvis vanligt att små orter i glesbygden hade en 

kortare snittliggetid på utlämningsställena. Se bilaga IV för de 25 städer med längst respektive 

kortast liggetid. Ankomstdag i månaden sågs inte heller vara någon påverkande faktor 

eftersom snittliggetiden under alla ankomstperioder låg på ungefär 2 dagar, se bilaga V. 

Eftersom det visade sig att geografisk placering av utlämningsställe och ankomstdag i 

månaden inte inverkade på liggetiden kunde dessa parametrar förbises i modellen. 

5.1.3 Kostnader 

5.1.3.1 Outlösta paket 

Tabell 3 nedan visar vad kostnaden var för alla outlösta paket på den svenska marknaden år 

2015. Som kan ses låg den totala kostnaden på över 22 miljoner kronor. 

Tabell 3: Kostnaden för outlösta paket år 2015. 

Outlösta paket Speditör 1 Speditör 2 Totalt 

Kostnad 20 461 700 SEK 1 577 300 SEK 22 039 000 SEK 

Graf 3 nedan visar snittkostnaden för ett outlöst paket för varje HTL. Som kan ses tycks 

kostnaden stiga linjärt med valet av HTL och ökar med ungefär 115 kronor från dag 1 till dag 

14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Beskriver snittkostnaden för ett outlöst paket för varje värde på HTL (h). 



27 

 

5.1.3.2 Olika betalsätt 

Från tabell 4 nedan kan utläsas att det ungefär krävs ett och ett halvt utlöst paket för att täcka 

upp för förlusten av ett outlöst paket. Kontoköp är det köp som snabbast täcker upp för ett 

outlöst paket, vinsten för ett utlöst paket vid kontoköp är högre än fakturaköp men de båda 

betalsätten ger samma förlust vid ett outlöst paket. Postförskott är det betalsätt som ger störst 

förlust vid ett outlöst paket. 

Tabell 4: Visar snittet av vinsten för ett outlöst paket och snittet av vinsten för ett utlöst paket med de olika betalsätten. 

Betalsätt  Förskottsbetalning Fakturaköp Konto Postförskott 

1 utlöst paket (SEK) 249,68 247,19 310,77 269,01 

1 outlöst paket (SEK) -378,12 -378,12 -378,12 -395,94 

Antal utlösta paket som krävs 

för att täcka förlusten för ett 

outlöst paket (st) 

1,51 1,53 1,27 1,47 

 

5.1.3.3 Brevaviseringar 

Den totala brevaviseringskostnaden för Företaget år 2015 kan ses i tabell 5 nedan. 

Tabell 5: Kostnaden för brevaviseringar 2015. 

Brevavier Speditör 1 Speditör 2 Totalt 

Kostnad (SEK) 3 078 474 155 845 3 234 319  
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5.2 Optimal högsta tillåtna liggetid 

I figur 10 visas en grafisk sammanställning av vinsten för de tillåtna värdena på HTL i de olika 

scenarierna. Som kan ses i figuren skiljer sig vinstens variation mellan de tre olika scenarierna. 

Scenario 1 och 2a är mer lika varandra till utseendet samtidigt som scenario 2b och 3 också 

liknar varandra.  

Figur 10: Visar graferna för de olika scenariernas vinster (z) för de olika värdena på (h). 

I tabell 6 nedan ges en överskådlig bild av optimal HTL och den maximala vinsten för 

respektive scenario. Med dagens uthämtningsmönster, enligt scenario 1, är optimal HTL 14 

dagar. Även vid scenario 2a är 14 dagar optimal HTL. Vinsten för scenario 1 och 2a är även 

de lika, 0,04% högre vinst för scenario 2a. Scenario 2b ger 8 dagar som optimal HTL och 

uttryckt i procent ger scenario 2b 0,61% mer i vinst än scenario 1. Som kan ses i tabell 6 fås 

den högsta vinsten för scenario 3, med 1 dag som optimal HTL. Vinsten för scenario 3 är 

uttryckt i procent 2,71% högre än scenario 1. Vinsten minskar sedan i scenario 3 eftersom de 

rörliga kostnaderna ökar för varje ökning av HTL. 
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Tabell 6: Visar optimal HTL samt den maximala vinsten för respektive scenario. 

 

I tabell 7 nedanför redovisas vinsten under de olika HTL för varje enskilt scenario. Optimal 

HTL för varje scenario är markerat. 

 

Tabell 7: Vinsten (z) i SEK för respektive HTL (h) under de olika scenarierna med markerad maximal vinst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Scenario 1 Scenario 2 a Scenario 2 b Scenario 3 

Optimal HTL, h, 

(dagar) 

14 14 8 1 

Vinst, z, (SEK) 253 839 100 253 948 300 255 378 500 260 713 400 

HTL (h) Scenario 1  Scenario 2a  Scenario 2b  Scenario 3 

1 -57 741 700 160 424 600 250 478 000 260 713 400 

2 44 927 700 189 004 800 252 581 500 259 777 300 

3 108 505 900 208 187 000 253 808 300 258 983 600 

4 152 411 600 221 876 000 254 699 200 258 341 900 

5 180 943 600 231 340 300 254 937 200 257 573 800 

6 200 785 500 238 395 300 255 184 200 257 022 500 

7 215 342 100 243 157 900 255 224 100 256 758 900 

8 225 510 500 246 998 700 255 378 500 256 251 300 

9 232 561 000 249 543 500 255 075 700 255 708 300 

10 238 327 500 251 276 300 254 990 600 255 399 600 

11 243 026 100 252 594 300 254 885 200 254 965 000 

12 246 909 900 253 439 200 254 538 800 254 571 100 

13 250 418 600 253 865 500 254 205 100 254 129 100 

14 253 839 100 253 948 300 253 758 600 253 892 600 
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5.3 Validering och verifiering 

5.3.1 Känslighetsanalys 

I optimeringsmodellen finns det två rörliga kostnader, kapitalkostnaden och 

värdeminskningskostnaden. Dessa två kostnader beskrivs av kostnadsfunktioner som är 

uppskattade med hjälp av teorin eftersom Företaget inte själv tar hänsyn till och beräknar 

dessa kostnader. För att stärka modellens pålitlighet har en känslighetsanalys av de 

uppskattade parametrarna gjorts.  

Tabell 8 redovisar den procentuella förändringen av vinsten och förändringen av optimala 

HTL som sker vid en ökning respektive minskning av de uppskattade värdena i 

kapitalkostnaden och värdeminskningskostnaden.  

Tabell 8: Visar känslighetsanalys på uppskattade parametrar i modellen. 

Förändring Förändring av vinsten från 

Scenario 1 

Förändring av optimal HTL 

från Scenario 1 

Kapitalbindning    

Förräntningskravet: -5% +0,68 % Ingen 

Förräntningskravet: +5% -0,93 % Ingen 

Värdeminskning   

𝒗: - 75 % -1,92 % Ingen 

𝒗: +𝟕𝟓 % +0,53 % Ingen 

Försäljningsperiod: -14 dagar -0,39 % Ingen 

Försäljningsperiod: +14 dagar +0,38 % Ingen 

 

5.3.2 Verifiering av modellen 

Figur 11 nedan visar histogrammen över liggetiden för uthämtade paket både från 

simuleringen och från verkliga data. Som kan ses så följer de båda graferna samma mönster 

vilket visar att simuleringen speglar verkligheten.  

Figur 11: Histogram över liggetiden från simuleringen och från verkliga data. 
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Figur 12 nedan visar även den en jämförelse av fördelningen över antal artiklar i paketen 

mellan utkast från simuleringen och verkliga data. Som kan ses i figuren följer även denna 

fördelning samma mönster i simuleringen som verkliga data.  

Figur 12: Histogram över antal artiklar från simuleringen och från verkliga data. 

I tabell 9 nedan visas en jämförelse av de stokastiska variablerna i modellen och den verkliga 

andelen. Som kan ses i tabellen är utfallet av de stokastiska andelarna i modellen väldigt lika 

de verkliga andelarna.  

Tabell 9: Visar andelsutfallet på de stokastiska variablerna i modellen i jämförelse med verklighetens andelar på de olika 

variablerna. 

Stokastiska variabler Andel i modell Andel i verkligheten 

Paket Speditör 1 0,949906841 0,95 

Paket Speditör 2 0,050093159 0,05 

Outlösta paket 0,027872113 0,0279 

Utlösta paket 0,972127887 0,9721 

Fakturaköp 0,456362114 0,457 

Kontoköp 0,320155544 0,319 

Förskottsköp 0,148562402 0,149 

Postförskottsköp 0,07491994 0,075 

Odelade kundreturer 0,120470607 0,12 

Delade kundreturer 0,032177289 0,0321 
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6. Diskussion  

I detta kapitel förs ett resonemang kring resultatet och en presentation av de förbättringsförslag som 

hittats under arbetet. 

6.1 Analys av data 

6.1.1 Liggetid 

Den första insikten som gjordes vid analysen av liggetiderna för paket år 2015 var att de flesta 

paketen hämtas ut efter bara ett fåtal dagar, det visar att de flesta kunderna är flexibla och 

försöker hämta ut paketet så fort det ankommit till utlämningsstället. Den andra insikten var 

att det fanns en förlängd högsta tillåtna liggetid (HTL) på paket beställda med postförskott 

som många enheter på Företaget inte visste om. Dock utnyttjar endast 4,6% av de 

postförskottskunder som hämtade ut sitt paket förlängd HTL. Över hälften av alla outlösta 

paket har förlängd HTL vilket leder till att majoriteten av alla outlösta paket innebär extra 

stora rörliga kostnader för Företaget. 

Det är anmärkningsvärt att förlängd HTL har förbigått så många enheter på Företaget, detta 

har inneburit en stor kostnad i form av ökade värdeminskningskostnader och 

kapitalkostnader för outlösta paket. En HTL på 30 dagar innebär att de outlösta paketen 

tillbringat ungefär en tredjedel av varornas försäljningstid liggandes på ett utlämningsställe. 

På grund av att kundservice inte hade kunskap om förlängd HTL så har fel information 

meddelats till kunder som kontaktat Företaget i ärendet. Detta visar på bristfällig information, 

både internt i Företaget och ut till kund.  

Påminnelseaviseringarna från speditören upphör att gå ut till kunden efter dag 9 för paket 

med förlängd HTL. Det innebär att kunder med paket som har förlängd HTL inte fått någon 

påminnelse under de 21 sista dagarna av liggetiden om att de har ett paket att hämta ut. Ett 

lågt utnyttjande, ökade kostnader och bristfällig information gör att vi anser att förlängd HTL 

i dagsläget inte är lönsamt och därav har företaget gjort rätt beslut i att ta bort förlängd HTL. 

Om däremot ökad och korrekt information ges till kunden och utnyttjandegraden av förlängd 

HTL då ökar så att inkomsten är större än de rörliga kostnaderna för den förlängda perioden 

så skulle det vara lönsamt. 

Från analysen av liggetidsdagar för outlösta paket i graf 2 framkom även att vissa paket ligger 

kvar på utlämningsställena trots att HTL, på 14 eller 30 dagar, för paketet har passerat. Det 

finns till exempel många outlösta paket som har en liggetid mellan 15 och 30 dagar när de 

egentligen borde ha skickats tillbaka. Det finns även paket som skickas tillbaka dag 14 då 

kunden egentligen fortfarande skulle kunna hämtat ut det. Detta innebär att 

utlämningsställena missar att skicka tillbaka en del paket på rätt dag. För att minska de rörliga 

kostnaderna och risken i att öka antalet outlösta paket genom att skicka tillbaka dem för tidigt 

krävs att utlämningsställena är strikta med att de skickar tillbaka paketen på rätt dag. 

6.1.2 Geografisk placering och ankomstdag i månaden 

Från sammanställningen gällande ankomstdag i månaden och geografisk placering av 

utlämningsställe framkom att dessa parametrar historiskt sett inte har påverkat antalet 

liggetidsdagar enligt något speciellt mönster. Intressant är att Företagets kunder i några av de 

glesbebyggda orterna var snabbast på att hämta ut sina paket vilket borde tyda på att 
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avståndet till utlämningsställena inte har någon betydelse för liggetiden. Om Företaget vill 

använda modellen för att undersöka optimal HTL på andra marknader bör en analys om 

geografisk placering och ankomstdag i månaden göras först för att se så att modellen fungerar 

även för de marknaderna.  

6.1.3 Kostnader 

Från kostnadsberäkningarna i kapitel 5.1.3 fastställdes att outlösta paket innebär en stor 

kostnad för Företaget, se tabell 3. Detta bekräftades även i jämförelsen mellan vinst/förlust av 

ett utlöst paket respektive ett outlöst paket i tabell 4. Det krävs ungefär en intäkt från ett och 

ett halvt utlöst paket för att täcka upp kostnaderna för ett outlöst paket. Detta visar att outlösta 

paket ger en större förlust än vad ett utlöst paket ger i vinst. På så vis tar outlösta paket bort 

en stor del av vinsten från företagets utlösta paket och för att öka vinsten bör fokus ligga på 

att förhindra att orsakerna till outlösta paket uppstår.  

I tabell 4 i avsnitt 5.1.3.2 ses att postförskottspaket innebär den största förlusten för outlösta 

paket och som nämndes i kapitel 5.1.1 är cirka 53 % av alla outlösta paket betalda med 

postförskott. Detta innebär att paket betalda med postförskott medför en stor kostnad för 

Företaget. Eftersom dessa paket står för en så stor del av de outlösta paketen men en liten del 

av försäljningen kan slutsatsen dras att kunder som betalar sina paket med postförskott har 

en högre sannolikhet att inte hämta ut sina paket än övriga kunder. För att minska 

kostnaderna för outlösta paket anser vi att Företaget bör se över betalsättet postförskott och 

vilken typ av kund som beställer varor med detta betalsätt.  

En annan märkbar upptäckt från analysen av kostnader år 2015 var att brevaviseringarna är 

en väldigt kostsam tjänst. Genom att minska antalet brevaviseringar skulle vinsten för 

paketen kunna ökas med över 3 miljoner kronor och detta enbart på den svenska marknaden. 

Minskat antal brevaviseringar skulle även kunna öka kundnöjdheten. Detta eftersom det tar 

längre tid att leverera en brevavisering vilket ger kunderna en uppfattning om längre 

leveranstid jämfört med en sms-avisering där kunderna får informationen direkt när paketet 

har anlänt till utlämningsstället. 

6.2 Optimal högsta tillåtna liggetid 

Med uthämtningsmönstret från år 2015 som simulerades i scenario 1 är 14 dagar optimal HTL. 

Givet dagens förhållanden lönar det sig inte att minska HTL för att öka vinsten. Företaget 

gynnas av att ha en HTL som är så lång att varje paket som kommer att bli uthämtat hinner 

hämtas ut. Detta beror på att det ökar kostnaderna att skicka tillbaka ett paket som skulle ha 

blivit utlöst men som har en längre liggetid än HTL. Att ett paket på detta sätt blir outlöst 

istället för utlöst innebär en större kostnad än de kostnadsbesparingar i form av minskade 

rörliga kostnader som en kortare liggetid ger.  

I scenario 2 och scenario 3 har vi antagit att uthämtningsmönstret ändras om en ökad 

information gällande förändrad liggetid ges till kunderna gör att en del kunder är flexibla och 

kan anpassa sig efter en ny HTL. Detta gjordes för att se hur mycket uthämtningsmönstret 

måste förändras för att en förkortad HTL skulle vara lönsam. Vi anser även att det är troligt 

att vissa kunder kommer ändra sitt uthämtningsmönster om HTL förkortas, därav är scenario 

1 en väldigt pessimistisk syn där inga kunder ändrar tiden för uthämtning trots att HTL 

förändras. Det ökade informationsutbytet som skulle krävas för att förändra 
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uthämtningsmönstret skulle troligtvis innebära extra kostnader för Företaget. Dessa extra 

kostnader är svåra att uppskatta och är inte medräknade i modellen. Om 

uthämtningsmönstret ändras genom ett ökat informationsutbyte och flexibla kunder, så att de 

hämtar ut sina paket snabbare än vad de gjorde år 2015, visar utfallen i Scenario 2 att det krävs 

många flexibla kunder för att en kortare HTL ska vara gynnsam. Detta beror på att de outlösta 

paketen är så kostsamma att uthämtningsmönstret måste ändras väldigt mycket, som i 

scenario 2b, för att ta igen förlusten av ökat antal outlösta paket.  

Att en mindre andel av kunderna, som i scenario 2a, ändrar sitt uthämtningsmönster gör 

ingen skillnad för varken optimal HTL eller vinsten jämfört med scenario 1 vilket kan ses i 

tabell 6. Den skillnaden som scenario 2a ger i vinst (0,04%) är enbart beroende på att modellen 

är stokastisk eftersom samma uthämtningsmönster simuleras för de båda scenarierna då HTL 

är 14 dagar. Dock skulle scenario 2a innebära en extra kostnad i form av att Företaget måste 

ge bättre information till kunderna för att förändra uthämtningsmönstret. Scenario 1 beskriver 

dagsläget och för inte med sig någon extra kostnad. Därav kan konstateras att det inte är 

lönsamt att försöka ändra kundbeteendet till den grad som simuleras i scenario 2a.  

I jämförelse mellan scenario 2a och scenario 2b ses att det först lönar sig att förkorta HTL om 

nästan alla kunder är flexibla och kan ändra sitt uthämtningsmönster som i scenario 2b. Detta 

kan ge cirka 2 miljoner kronor mer i vinst på ett år jämfört med scenario 1. Det intressanta är 

att det krävs en så stor förändring av uthämtningsmönstret, som i scenario 2b, för att det ens 

ska bli lönsamt att förkorta ner HTL sex dagar. Det här konstaterandet är ännu ett bevis på 

hur mycket de outlösta paketen kostar Företaget.  

Den största vinsten fås i scenario 3 med 1 dag som HTL, vinsten är cirka 7 miljoner större 

jämfört med scenario 1. Scenario 3 förutsätter dock att alla kunder är flexibla och att Företaget 

förbättrar sitt informationsutbytande med kunden avsevärt. Scenario 3 är något av ett 

drömscenario där alla kunder hämtar ut sitt paket inom HTL. Detta scenario simulerades för 

att visa på hur stora de rörliga kostnaderna är i form av att paketen ligger på 

utlämningsställena och att Företaget får tillbaka returnerade paket sent i försäljningsperioden. 

Graf 3 visar hur mycket ett outlöst paket i genomsnitt kostar för varje värde på HTL och 

kostnaden ökar med ungefär 115 kronor från minsta till största HTL. För de 2,79% av paketen 

som blir outlösta är detta intjäningen som kan göras av att minska de rörliga kostnaderna. 

Om uthämtningsmönstret ändrades enligt scenario 3 skulle HTL kunna sänkas till 10 dagar 

och ändå ge mer i vinst än vad scenario 2b maximalt ger. Detta visar värdet i att alla kunder 

anpassar sig efter kortare HTL och inte enbart en del av dem. Kvoten mellan de kunder som 

är flexibla och de som inte är det avgör alltså om kortare HTL skulle vara lönsamt eller inte.   

Kundbeteendet i form av uthämtningsmönster är en avgörande faktor för resultatet. Om 

Företaget kan motivera kraftigt förändrat kundbeteende som leder till att kunder hämtar ut 

paketen snabbare så skulle förkortad HTL vara lönsamt. Företaget skulle då behöva jobba hårt 

med att förbättra informationen till kunderna och försöka undvika alla orsaker till att outlösta 

paket uppstår. Det innebär också en risk att sänka HTL, kundnöjdheten kan minska vilket kan 

medföra att Företaget förlorar kunder. Det är dock nämnvärt att påpeka att kostnaden för 

outlösta paket på cirka 22 miljoner per år är större än den ökade rörliga kostnaden som 

uppkommer av att tillåta kunder hämta ut sina paket sent under försäljningsperioden. Ett 

förändrat uthämtningsmönster kan maximalt ge 7 miljoner kronor större vinst per år. En 
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kombination av ett ökat informationsutbyte med kunderna samt en minimerad andel outlösta 

paket skulle kunna ge ett effektivare paketflöde med en ökning av vinsten på flera miljoner.  

I modellen används slump eftersom vissa av paketflödets egenskaper varierar och inte går att 

förutspå. Denna slump kan ge en högre eller lägre vinst beroende på variationen i indata och 

så ser även verkligheten ut. Nämnvärt är att om simuleringen inte hade varit stokastisk hade 

alla vinster när HTL är 14 dagar varit densamma, eftersom då HTL är 14 dagar så simuleras 

samma flöde oavsett scenario. Eftersom paketflödet är stokastiskt fås en viss differens mellan 

de olika scenarierna då HTL är 14. Detta visar att vinsten kan skilja sig åt även i verkligheten 

från år till år på grund av variationen i kundernas beteende. 

Av resultatet ser vi att den största vinsten skulle fås om så många paket som möjligt hämtas 

ut och de paket som kunden av någon anledning inte vill hämta ut skickas tillbaka till 

Företaget så snabbt som möjligt. Optimal HTL är således dynamisk och inte en fast dag, detta 

har vi valt att kalla för en "snoozande liggetid" och förklaras i nästkommande kapitel. 

6.3 Förbättringsförslag 

Eftersom vi har kommit fram till att vinsten för paketflödet inte kan öka genom att förkorta 

HTL med dagens uthämtningsmönster har vi tagit fram andra förbättringsförslag som kan 

öka vinsten för flödet. Förbättringsförslagen ger Företaget uppslag på områden som kan 

förbättras och som bör utredas vidare. Dessa beskrivs nedan.  

6.3.1 Snoozande liggetid   

Som har framkommit av diskussionen i tidigare kapitel så är outlösta paket en väldigt kostsam 

post i paketflödet och orsaker till att paket inte hämtas ut bör undvikas för att maximera 

vinsten. De paket som trots allt blir outlösta ska ha så kort liggetid som möjligt för att hålla 

nere kostnaderna. Ett förbättringsförslag för paketflödet som både kan öka vinsten och 

kundnöjdheten är att införa något som vi har valt att kalla för en ”snoozande liggetid”, vilket 

är en form av en dynamisk liggetid. En snoozande liggetid sker genom en 

tvåvägskommunikation mellan Företaget och kunden, där kunden har möjlighet att påverka 

hur lång HTL paketet ska ha. I Figur 13 nedan ges ett exempel på hur och när kommunikation 

med kunden kan ske.  

Figur 13: Illustration av Snoozande liggetid 
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Vid ankomst får, som kan ses i figur 13, kunden en vanlig ankomstavisering via sms eller e-

post. De kunder som inte har hämtat ut sitt paket efter dag fyra får ett snooze-sms där de har 

möjlighet att meddela när de kan hämta ut sitt paket. De kunder som inte svarar på snooze-

sms:et kan Företaget kontakta för att få reda på varför de inte har svarat. En anledning kan 

vara att kunden angett fel kontaktuppgifter och därför inte fått informationen om att paketet 

ankommit och därför varken hämtat ut paketet eller svarat på sms:et. En annan anledning kan 

vara att kunden redan bestämt sig för att inte hämta ut sitt paket och då kan det skickas 

tillbaka till Företaget.  

Om kunden väljer att snooza sitt paket i tre dagar men inte hämtat ut sitt paket dag sju så kan 

ett nytt snooze-sms skickas ut. Där kan kunderna även välja alternativet ”Annat” som leder 

dem vidare till att fritt välja en dag, få hemleverans eller att skicka tillbaka paketet (se figur 

13). En viktig del i en snoozande liggetid är att se till så att kunden inte kan snooza sitt paket 

i all evighet, vilket skulle leda tillbaka till de onödigt långa liggetiderna som finns idag. Det 

måste finnas ett övre tak på hur länge paketet maximalt får ligga på utlämningsstället 

Med en snoozande liggetid tillåts kunder som vill hämta ut sitt paket själva styra när det 

passar dem vilket gynnar Företaget eftersom intäkterna för alla paket som kommer bli utlösta 

väntas in. Dessutom erbjuder Företaget en bra kundservice eftersom kunden ges större 

valmöjligheter. Om kunden inte vill snooza sitt paket så kan paketet skickas tillbaka snabbare 

och på så vis minskar de rörliga kostnaderna. Genom att fråga vidare varför kunden inte vill 

snooza paketet fås ökad information om varför kunden inte vill hämta ut paketet vilket är 

värdefullt för att i framtiden kunna förebygga alla orsaker till outlösta paket. 

Genom en snoozande liggetid kan Företaget ta över kommunikationen till kunden. Idag får 

kunden enbart aviseringar från speditörerna. Med en snoozande liggetid skulle sms-

aviseringarna och snooze-sms:en kunna innehålla information om att det är Företaget som 

kommunicerar. På så sätt kan kunden få en närmare och bättre kontakt med Företaget. 

En stor fördel med en snoozande liggetid är att Företaget kan fånga upp och förhindra orsaker 

till outlösta paket som nämns i kapitel 2.1.3.1. Exempel på kunder som Företaget kan nå ut till 

är dem som inte fått informationen om att paketet ankommit, Företaget kan förhindra att 

dessa paket blir outlösta om de vid avsaknad av svar på snooze-sms:et ringer  till kunden och 

säkerställer att kunden fått informationen. Andra kunder som kan nås är de som inte har 

möjlighet att ta sig till utlämningsstället av någon anledning, dessa kan genom en snoozande 

liggetid erbjudas hemleverans och på så sätt ökar chansen att paketet blir utlöst. Den sista 

kundgruppen som täcks upp av snoozande liggetid är de kunder som beställt sitt paket med 

postförskott och som vid paketets ankomst inte har pengar för att hämta ut sitt paket. Med en 

snoozande liggetid kan dessa kunder styra så att de kan hämta ut sitt paket när de har pengar. 

Om dessa kunder inte svarar på snoozemeddelandet kan Företaget försöka nå dessa kunder 

vilket kan ses som ett led i att få kunden att se över sitt val att beställa varor som de inte kan 

betala. På så sätt kan det dåliga beteendet att köpa varor som inte kan lösas ut förändras. 

En snoozande liggetid kräver att det finns ett telefonnummer eller e-postadress till kunderna. 

Om en snoozande liggetid ska få så stor effekt som möjligt så bör någon av dessa vara ett krav 

att ange vid beställning, vilket det inte är idag. Det är även viktigt att poängtera att en 

snoozande liggetid skulle innebära en extra kostnad för Företaget i form av utveckling och 

underhåll av det ökade informationsutbytet med kunden. För att avgöra lönsamheten bör 
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denna kostnad jämföras med de vinstökningar som kan nås med en snoozande liggetid. Vi 

rekommenderar även Företaget att undersöka hur kundnöjdheten påverkas vid en 

implementation av snoozande liggetid. 

6.3.2 Paketflödet 

Paketflödet med fokus på liggetider upplever vi som ett område som har fallit mellan stolarna 

inom Företaget samt mellan Företaget och speditörerna. I framtiden bör området få större 

uppmärksamhet då det finns mycket pengar att spara inom området samtidigt som ett 

effektivare paketflöde kan leda till ökad kundnöjdhet. I avsnitten nedan finns mer specifika 

förbättringsförslag för paketflödets olika delar som vi rekommenderar företaget att ta vid. 

6.3.2.1 Flödet ut till kund 

Under projektets gång har vi kommit fram till tre förbättringsförslag gällande paketflödet ut 

till kunden. Nedan finns de beskrivna.  

6.3.2.1.1 Förbättrad information till kund  

Det första förslaget är att förbättra informationen ut till kund gällande hur länge paketet 

kommer att ligga på utlämningsstället. I dagsläget ges bara information om senaste dag för 

uthämtning till kunder då de får en brevavisering.  

Med stöd av teorin beskriven i kapitel 3.1.1 har en ökad supportservice och bra information 

en direkt positiv inverkan på kundnöjdheten och ökad information kan påverka 

kundbeteendet. Genom att delge alla kunder när paketet senast måste hämtas ut i fler 

aviseringar än det i dagsläget görs minskar risken för att kunden blir ovetandes om när 

paketet senast måste hämtas ut. Den ökade informationen skulle även ge kunden bättre 

service samt bidra till ökad kundnöjdhet. Denna förbättring anser vi borde göras oavsett om 

snoozande liggetid införs eller ej. 

6.3.2.1.2 Minska brevaviseringar  

Brevaviseringar är väldigt kostsamma och innebär längre upplevd leveranstid av kunden. 

Kunder som får brevaviseringar har även stor risk att inte få information om att paketet 

ankommit eftersom det är en fysisk papperslapp som kan missas av kunden eller tappas bort 

på vägen ut till kunden. Detta kan leda till en onödigt lång liggetid för många paket samt att 

en del paket blir outlösta.  

Förbättringen kräver dock att Företaget får information om kundernas telefonnummer eller 

e-post vid beställning av så många kunder som möjligt. I dagsläget är det som sagt inte 

obligatoriskt att ange sitt telefonnummer eller en e-post vid beställning. Vi rekommenderar 

Företaget att se över om det går att öka andelen kunder som anger telefonnummer eller e-

post. Genom att lägga telefonnummer som krav eller rekommendation vid beställning skulle 

brevaviseringarna kunna minskas. Med ett minskat antal brevavier skulle Företaget kunna 

spara drygt 3 miljoner kronor varje år. Dock bör kundnöjdheten undersökas vid ett ökat krav 

på telefonnummer eller e-post. 

6.3.2.1.3 Noggrannare returer  

Ett ytterligare förbättringsförslag är att kräva att utlämningsställena är noggrannare gällande 

vilket datum de skickar tillbaka paketen. Från analys av outlösta pakets liggetider år 2015 
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framkom att många paket ligger kvar trots att HTL har passerat. Detta innebär en onödig 

ökning av rörliga kostnader. För att Företaget ska få minskad kapitalbindning och 

värdeminskning är det viktigt att utlämningsställena är noga med att skicka tillbaka paketet 

på rätt dag.  

6.3.2.1.4 Spärr vid återkommande outlösta paket 

Ett fjärde förbättringsförslag är att fånga upp de kunder som flertalet gånger inte hämtat ut 

sitt paket. Genom att ringa upp kunder som har beställt två eller fler paket i rad som de inte 

hämtar ut kan Företaget fånga upp varför kunden valt att inte hämta ut sitt paket samt 

motivera kunden att inte fortsätta beställa paket som inte kan hämtas ut. En kompletterande 

åtgärd är att spärra kunder som inte hämtat ut sina paket flertalet gånger från att betala med 

postförskott. Som har framkommit av analysen är postförskott det betalsätt som ger störst 

förlust och står för flest outlösta paket. Genom att kräva att kunden betalar i förskott, med 

konto eller med faktura säkerställer Företaget att betalningen kommer in och minskar risken 

att paketet blir ett outlöst paket. 

6.3.2.2 Returlogistiken  

Som beskrevs i kapitel 3.1 finns enligt Dawe (1995) ett antal tecken på att ett företag kan vara 

illa ute när det gäller kundreturer. Företaget uppfyller alla de punkterna som listats: den total 

kostnad för returprocessen var okänd för Företaget, returer tvingas stå i skrindor 24 timmar 

innan de kan hanteras vilket är ett tecken på att returer anländer snabbare än vad Företaget 

kan hantera dem, det tar nästan 3 dagar innan returerna är till försäljning igen från det att 

kunden har returnerat paketet vilket innebär att stora mängder av returnerade paket hålls i 

lager utan att vara till försäljning samt att handläggningstiden för returer är lång. Med detta 

konstaterat finns ett antal förbättringsförslag som skulle kunna utveckla returlogistiken och 

ge ökad effektivitet och nöjdare kunder.  

6.3.2.2.1 Sätt fokus på returlogistiken  

Det första som måste göras är att få Företaget att inte se på returlogistiken som något 

nödvändigt ont utan som en möjlighet att få konkurrensfördelar, nöjdare kunder och bli ett 

mer hållbart företag. För att detta ska vara möjligt anser vi att Företagets alla delar måste bli 

medvetna om returlogistikens möjligheter och att ledningen behöver besluta om att sätta 

fokus på att utveckla den.   

Returlogistiken är något som påverkar hela företaget och flödet, med en effektiv returlogistik 

kan värdet av de returnerade produkterna maximeras. På grund av vikten av att ha en bra 

returlogistik bör enligt Dekker et al. (2004) beslut på olika nivåer i företaget tas med 

information om returflödesegenskaper. Eftersom Företaget värnar om hållbarhet bör hela 

organisationen vara mån om att returlogistiken är effektiv eftersom en förbättrad returlogistik 

leder till minskat svinn. Företaget värnar även om kundnöjdhet vilket en effektivare 

returhantering leder till.  

6.3.2.2.2 Kortare returtid 

Enarsson (2008, 211) menar att det kritiska momentet när det gäller ett bra returflöde är att 

returprocessen är så kort så att produkten kan säljas igen. Med en effektiv returlogistik så kan 

även kostnadsbesparingar göras genom exempelvis minskade försäljningsförluster, minskad 

personalkostnad samt minskad kapitalbindning (Mollenkopf & Closs, 2005) och på så sätt kan 
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en ännu högre vinst nås. Ett sätt att effektivisera returprocessen är att förkorta tiden det tar 

att få tillbaka outlösta paket, på så sätt kan produkten säljas vidare snabbare och bidra till 

kostnadsbesparingar.  

Ett konkret förslag för att minska returtiden är att effektivisera upplocket. I dagsläget tar det 

väldigt lång tid innan varorna är tillbaka till försäljning. Den främsta åtgärden som bör göras 

är att se till att varorna inte står 24 timmar innan de blir inspekterade. Genom att öka 

prioriteringen på upplocket skulle detta kunna effektiviseras.  

Ett ytterligare förslag är att särskilja på outlösta paket och kundreturer ännu mer än vad som 

görs i dagsläget. Varor från kundreturer behöver kontrolleras för att de ska kunna säljas 

vidare medan varor i outlösta paket inte behöver det. Varor från outlösta paket skulle hoppa 

över steget ”ombokning”, se figur 2, för att direkt gå till placering och vidare ut till försäljning 

igen. Ombokningen skulle få vetskap om att paketet kommit in igen sedan uppdatera 

artikelsaldot och återbetala kunden.  

En annan del i varför returprocessen tar onödigt lång tid är eftersom Företaget inte vet vad 

paketen som kommer i retur innehåller. Därav måste upplocket öppna paketen för att se vad 

som är returnerat och sedan ska ombokningen manuellt scanna artiklarna så att de kommer 

ut till försäljning igen. Genom att öka informationen om vad som finns i paketen i de olika 

delarna av flödet skulle returprocessen kunna effektiviseras. Detta skulle kunna göras genom 

att införa ett system där alla varor i flödet kan spåras. Om Företaget visste vilka artiklar som 

var på väg tillbaka skulle de redan innan varorna var tillbaka på lagret kunna lägga ut dessa 

till försäljning. På så sätt ökar sannolikheten att varorna kan säljas till en annan kund och 

därmed minskas värdeminskningskostnaderna och svinnet.  

I dagsläget tar det cirka 6 timmar från att varorna scannats in och godkänts vid ombokningen 

innan lagersaldot för varan ökar och kan komma ut till försäljning igen. Det är en onödigt 

lång tid för momentet, varje timme som företaget har en vara som inte är ute till försäljning 

innebär en kostnad för Företaget. Företaget bör därför förbättra uppdateringen av lagersaldot 

så att returtiden kortas ner.  

6.4 Validering och verifiering  

Avsaknaden av data kring faktiska vinster för det avgränsade paketflöde som studerats gör 

att vi inte kan validera vinsten som vi har fått fram. Dock har en modell satts upp med stöd i 

teori för totalkostnadsmodellen. Majoriteten av de intäkter och kostnader som har använts är 

tilldelade av Företaget. De kostnader som inte har tilldelats av Företaget är kostnader för 

värdeminskning och kapitalbindning, dessa har stöd i teorin och bör därför ingå. Resultatet 

ger därför en vinst som är i enighet med Företagets egen syn på paketflödet med 

kompletteringar som stöds av teori. För de rörliga kostnaderna som uppskattats genomfördes 

dock en känslighetsanalys för att validera att resultatet inte avgörs av noggrannheten av de 

uppskattade variablerna.  

Efter känslighetsanalysen konstaterades att de uppskattade parametrarna i modellen inte har 

någon inverkan alls på optimal HTL och har inte så stor inverkan på vinsten. Den största 

förändringen av vinsten blev då försäljningsvärdet vid 91 dagar, 𝑣, minskade med 75 %, då 

minskade vinsten med nästan 2%. Övriga förändringar av parametrarna ger en 

vinstförändring under 1%. På grund av små förändringar av vinsten vid stora förändringar 
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på parametrarna samt ingen förändring av optimal HTL antas modellen vara tillförlitlig för 

syftet att besvara frågeställningen. 

Resultatet av verifieringen visar att simuleringen speglar de verkliga parametrarna på ett 

mycket noggrant sätt. Alla andelar är mycket lika varandra, se tabell 9, och histogrammen 

över fördelningarna följer samma utseende, se figur 11 och 12.  

6.5 Vidareutveckling av modellen 

Genom att vidareutveckla vår simuleringsmodell med att lägga till ytterligare stokastiska 

parametrar skulle andra delar i paketflödet kunna undersökas och analyseras. Vi har i den 

här studien undersökt hur uthämtningsmönstret påverkar vinsten. Men i framtiden kan 

undersökningar göras gällande hur vinsten och HTL påverkas vid exempelvis snabbare 

leverans till kunden, snabbare returtransport eller snabbare upplock. 

Vi rekommenderar även Företaget att samla faktiska tider för paketflödet för att få en mer 

pålitlig återspegling av verkligheten i simuleringsmodellen. I nuläget antar alla tider förutom 

liggetiden fasta värden i simuleringsmodellen, dessa fasta tider är uppskattade utav 

Företaget. Tider som bör undersökas och mätas är: tider för leveransen ut till kunden, tider 

för returleveransen och tider för upplock. För att göra det möjligt att validera modellen 

ytterligare så rekommenderas att även den verkliga vinsten för paketflödet under ett år räknas 

ut.  
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7. Slutlig rekommendation 

I detta avslutande kapitel presenteras de slutliga rekommendationer som ges till Företaget gällande 

optimal högsta tillåtna liggetid och förbättringsförslag för paketflödet. 

Slutsatsen är att optimal högsta tillåtna liggetid (HTL) med dagens förhållande är 14 dagar. 

Företaget gynnas inte i dagsläget av att förkorta HTL eftersom det innebär ett ökat antal 

outlösta paket vilket minskar vinsten. Det krävs kraftigt förändrat uthämtningsmönster och 

att nästan alla Företagets kunder är flexibla för att det ska bli lönsamt med förkortad HTL. Vi 

tror inte att det är möjligt för Företaget att ändra uthämtningsmönstret så pass mycket som 

det krävs. Rekommendationen är därför att istället öka vinsten genom att både försöka minska 

antalet outlösta paket och liggetiden för dem paket som trots allt blir outlösta genom att testa 

den snoozande liggetiden som finns beskriven i avsnitt 6.3.1. 

Utöver snoozande liggetid finns ytterligare förbättringsförslag kring paketflödet som kan leda 

till en ökad vinst. Dessa listas nedan: 

- Förbättra informationen till kund. 

- Minska brevaviseringarna för att minska kostnaderna och öka kundnöjdheten. 

- Se till så att utlämningsställena blir noggrannare med returdag. 

- Inför en spärr vid återkommande outlösta paket. 

- Effektivare upplock av returpaketen för att minska returtiden. 

- Snabbare uppdatering av lagersaldo för att få ut varorna till försäljning så fort som 

möjligt. 

- Särskilj outlösta paket och kundreturer i flödet ännu mer för att korta ner 

returprocessen. 

- Förbättra informationen gällande vilka varor som finns i vilka returpaket och lägg ut 

dem till försäljning innan de kommit tillbaka till lagret.   

Slutligen bör returlogistiken inte ses som något nödvändigt ont utan en möjlighet för 

Företaget att få konkurrensfördelar, nöjdare kunder och bli ett mer hållbart företag.   
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Bilaga I - Uträkning kapitalbindning kontoköp 

För att beräkna kapitalbindningen för den raka avbetalningsplanen av ett kontoköp används 

följande formel: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 =  ∑ 𝐾𝑡−1 ∗  
𝑓

12

12

𝑡=1

 

𝑑ä𝑟 𝐾𝑡 = 𝐾𝑡−1 − 𝐴 

Där 𝐾𝑡 är hur mycket som är kvar att betala av paketets värde vid månad t, f är 

förräntningskravet per år och 𝐴 anger avbetalningen som görs varje månad. 
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Bilaga II – Kostnadsuträkning för kundreturer 

 

Delade kundreturer 

För den andelen som är delade kundreturer beräknas kostnaden för dessa enligt: 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑑 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
=  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 
+  𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡 –  𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑘𝑢𝑛𝑑 
+  𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

Övriga kostnader antas ligga på den delen av paketet som kunden väljer att behålla. 

(Snittkostnad är beräknad på den andel av marknaden som speditörerna har multiplicerat 

med kostnad för respektive speditör.) 

Odelade kundreturer 

För den andelen som är odelade kundreturer beräknas kostnaden för dessa enligt: 

𝑂𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 
=  𝑓𝑎𝑠𝑡 𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 +  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 +  𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 
+  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

Där: 

𝑓𝑎𝑠𝑡 𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 
=  𝑝𝑙𝑜𝑐𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 +  𝑢𝑝𝑝𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 +  𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑓ö𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 
+  𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑓ö𝑟 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 +  𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒
+ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 

(Snittkostnad är beräknad på den andel av marknaden som speditörerna har multiplicerat 

med kostnad för respektive speditör. Andel extra kostnad postförskott är beräknad enligt 

andelen postförskottspaket multiplicerat med snittkostnaden för extra postförskottskostnad.) 
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Bilaga III – Pseudokod  

Pseudokoden nedan beskriver Scenario 1.  

vinst_medel ← tom matris 

forlust_outlosta_medel  ← tom matris 

antal_outlosta_medel  ← tom matris 

antal_utlosta_medel  ← tom matris 

antalkorningar← antal körningar som ger ett stabilt resultat 

kalkylranta ← kalkylränta per dag 

ℎ ← högst tillåtna antalet liggetidsdagar som ska simuleras över 

 

För HTL← 1 till h gör: 

Vinst_total ←tom matris 

forlust_outlosta_total ← tom matris 

antal_outlosta_total  ← tom matris 

antal_utlosta_total ← tom matris 

 

För j←1 till Antalkorningar gör: 

Speditor1 ← 0 

Speditor2← 0 

fastkostnad_utlosta ← 0 

fastintakt_utlosta ← 0 

vardeforlust←0 
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fastkostnad_outlosta ←0 

antal_utlosta ← 0 

vinst_utlosta ← 0 

forlust_outlosta ← 0 

kapitalbindning_outlosta_total ← 0 

returkostnaddelad ← 0 

returkostnadodelad ←  0 

 

antal_paket ← antal paket som skickas under 1 år 

     För p ← 1 to antal _paket gör: 

utlostellerej ← slumpa med sannolikhet att paketet blir utlöst 

liggetid ← slumpa liggetid från fördelning av liggetider för alla uthämtade paket år 2015 

tid← leveranstid + liggetid 

      antalartiklar ← slumpa antalet artiklar i paketet 

     tillverkningskostnad ←  antalartiklar * snittpris * (1-bruttomarginal) 

  speditor ← slumpa med marknadsandel vilken speditör som står för frakten 

 
Om speditör =0 gör 

   Speditor1  ←  Speditor1 + 1 

  Annars gör 

   Speditor2  ←  Speditor2 + 1 

 

 
  om utlostellerej = 1 och liggetid<=HTL gör //utlösta paket 
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   kundreturellerej  ←   slumpa från sannolikhet om olika slags kundreturer 

   antal_utlosta = antal_utlosta + 1 

   om kundreturellerej = 1 gör //ej kundretur 

    tid = leveranstid + liggetid 

                    

                 Om speditor = 0 gör //Speditör 1 

Om betalsatt = 1 så //Faktura 

fastkostnad_utlosta ←fastkostnad_utlosta + tillverkningskostnad +  

fraktkostnad Speditör 1 + plockkostnad + emballagekostnad+ 

kapitalbindning 

fastintakt_utlosta ←fastintakt_utlosta + antalartiklar*snittpris+ fraktkostnad 

kund 

Annars om betalsatt = 2 så //Konto 

fastkostnad_utlosta ←fastkostnad_utlosta + tillverkningskostnad +  

fraktkostnad Speditör 1 + plockkostnad + emballagekostnad+ 

kapitalbindning  

fastintakt_utlosta ← fastintakt_utlosta + antalartiklar*snittpris+  

fraktkostnad kund  + ränteintäkt * antalartiklar 

      Annars om betalsatt = 3 så //Kort 

fastkostnad_utlosta ← fastkostnad_utlosta + tillverkningskostnad +  

fraktkostnad Speditör 1 + plockkostnad + emballagekostnad 

fastintakt_utlosta ← fastintakt_utlosta + antalartiklar*snittpris+  

fraktkostnad kund 

                        Annars så //Postförskott 

fastkostnad_utlosta ← fastkostnad_utlosta + tillverkningskostnad +  

fraktkostnad Speditör 1 + plockkostnad + emballagekostnad + extra 

porstförskottskostnad 
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fastintakt_utlosta ← fastintakt_utlosta + antalartiklar*snittpris+  

fraktkostnad kund   + kapitalbindning + extra postförskottskostnad 

                         

                   Annars så: //Speditör 2 

Om betalsatt = 1 så //fakturaköp 

fastkostnad_utlosta ←fastkostnad_utlosta + tillverkningskostnad +  

fraktkostnad Speditör 2 + plockkostnad + emballagekostnad+ 

kapitalbindning 

fastintakt_utlosta ←fastintakt_utlosta + antalartiklar*snittpris+  fraktkostnad 

kund 

Annars om betalsatt = 2 så //Konto 

fastkostnad_utlosta ←fastkostnad_utlosta + tillverkningskostnad + 

fraktkostnad Speditör 2 + plockkostnad + emballagekostnad+ 

kapitalbindning  

fastintakt_utlosta ← fastintakt_utlosta + antalartiklar*snittpris+  

fraktkostnad kund  + ränteintäkt * antalartiklar 

      Annars om betalsatt = 3 så //Kort 

fastkostnad_utlosta ← fastkostnad_utlosta + tillverkningskostnad +  

fraktkostnad Speditör 2 + plockkostnad + emballagekostnad 

fastintakt_utlosta ← fastintakt_utlosta + antalartiklar*snittpris+  

fraktkostnad kund 

                        Annars så //Postförskott 

fastkostnad_utlosta ← fastkostnad_utlosta + tillverkningskostnad +  

fraktkostnad Speditör 2 + plockkostnad + emballagekostnad + 

kapitalbindning+ extra porstförskottskostnad 

fastintakt_utlosta ← fastintakt_utlosta + antalartiklar*snittpris+  

fraktkostnad kund   + extra postförskottskostnad                    
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   Annars om kundreturellerej = 2 så //delad kundretur 
     tidretur ← frakttid ut + liggetid + +tid innan retur + returfrakttid  

returkostnaddelad← returkostnaddelad+ tillverkningskostnad + returfraktskostnad företaget –  returkostnad  

kund + vardeförlust + kapitalbindning  

 
Annars så // odelad kundretur 
  tidretur← frakttid ut + liggetid + +tid innan retur + returfrakttid  

 returkostnadodelad ← returkostnadodelad+ fast snittkostnad av alla betalsätt för odelade returer + 

tillverknings kostnad + vardeförlust + kapitalbindning 

 

 
         Annars så: //outlösta paket 

   antal_outlosta ← antal_outlosta + 1; 

betalsatt ← slumpa betalsätt 

   antalartiklar ←  ökat snitt outlösta + antalartiklar 

   tillverkningskostnad  ←  antalartiklar * (1-bruttomarginal) * snittpris 

   tid  ←  HTL + returtid + upplockningstid 

kapitalbindning_outlosta_total ←  kapitalbindning_outlosta_total + (antalartiklar* snittpris * kalkylranta*(tid))  

vardeforlust  ←   vardeforlust + (antalartiklar* (snittpris- vardeminskning_outlosta));  

Om speditor = 0 gör //Speditör 1 

 Om betalsatt = 3 gör //postförskott 

fastkostnad_outlosta ← fastkostnad_outlosta + (tillverkningskostnad + frakt  Speditör 1 + 

returfrakt Speditör 1 + extra kostnad postförskott + plockkostnad + upplockningskostnad + 

emballagekostnad  

    Annars gör //övriga betalsätt 

fastkostnad_outlosta ← fastkostnad_outlosta + tillverkningskostnad+ frakt  Speditör 1 + 

returfrakt + plockkostnad + upplockningskostnad + emballagekostnad 

Annars gör // Speditör 2 
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Om betalsatt = 3 gör //postförskott 

fastkostnad_outlosta ← fastkostnad_outlosta + (tillverkningskostnad + frakt  Speditör 2 + 

returfrakt Speditör 2 + extra kostnad postförskott + plockkostnad + upplockningskostnad + 

emballagekostnad  

    Annars gör //övriga betalsätt 

fastkostnad_outlosta ← fastkostnad_outlosta + tillverkningskostnad+ frakt  Speditör 2 + 

returfrakt + plockkostnad + upplockningskostnad + emballagekostnad 

För varje år gör 

Brevavi_Speditör1← (Andel paket skickade med Speditör 1 * Speditor1 * kostnad brevavi Speditör 1) 

Brevavi_Speditör2 ← (Andel paket skickade med Speditör 2 * Speditor2 * kostnad brevavi Speditör 2) 

    

vinst_utlosta ←  fastintakt_utlosta - fastkostnad_utlosta  

forlust_outlosta ← kapitalbindning_outlosta_total + vardeforlust + fastkostnad_outlosta 

vinst_total ← [vinst_total (vinst_utlosta - forlust_outlosta-returkostnaddelad -returkostnadodelad-Brevavi_Postnord - Brevavi_Schenker)] 

forlust_outlosta_total←  [forlust_outlosta_total forlust_outlosta] 

antal_outlosta_total ← [antal_outlosta_total antal_outlosta] 

antal_utlosta_total ← [antal_utlosta_total antal_utlosta] 

 

När alla körningar (antalkorningar) är genomförda gör 

vinst_medel ← [vinst_medel mean(vinst_total)] 

forlust_outlosta_medel ← [forlust_outlosta_medel mean(forlust_outlosta_total)] 

antal_outlosta_medel ← [antal_outlosta_medel mean(antal_outlosta_total)] 

antal_utlosta_medel ←  [antal_utlosta_medel mean(antal_utlosta_total)] 
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När alla HTL är körda gör 

[Maximalvinst Optimalliggetid] ← maximala värdet av (vinst_medel) 

Skriv ut Maximalvinst 

Skriv ut Optimalliggetid 

Skapa en graf över vinst_medel för alla värden på HTL
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Bilaga IV – geografisk placering av utlämningsstället 

Tabell I: Visar de 25 städer med genomsnittlig längst liggetid. 

Stad  Genomsnittlig liggetid 

(dagar) 

ÖVERKALIX  2,70 

STRÖMSTAD  2,33 

VINGÅKER  2,28 

SOLLENTUNA  2,27  

VAXHOLM  2,27 

SÖDERKÖPING  2,26  

GRUMS  2,26 

LILLAEDET  2,25  

TYRESÖ  2,25 

ORSA  2,22  

NACKA  2,20  

LANDSKRONA  2,20 

DANDERYD  2,19 

BOTKYRKA  2,18  

SOLNA  2,18  

ROBERTSFORS  2,18 

STOCKHOLMSLÄN 2,18 

TÄBY  2,18 

SIGTUNA  2,17 

SUNDBYBERG  2,16  

UPPLANDS-BRO  2,15 

MALMÖ  2,14  

STORFORS  2,14  

BURLÖV  2,13  

KÄVLINGE  2,13  
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Tabell II: Visar de 25 städer med genomsnittlig kortast liggetid. 

Stad Genomsnittlig liggetid 

(dagar) 

JOKKMOKK 0,98 

MALÅ 1,03 

ARVIDSJAUR 1,04 

ARJEPLOG 1,11 

HÄRJEDALEN 1,12 

PAJALA 1,15 

SORSELE 1,17 

TRANEMO 1,17 

LYCKSELE 1,18 

DOROTEA 1,20 

NORSJÖ 1,20 

HÄLLEFORS 1,21 

ÄLVSBYN 1,24 

STORUMAN 1,24 

STRÖMSUND 1,25 

VILHELMINA 1,28 

RAGUNDA 1,28 

KARLSBORG 1,33 

VANSBRO 1,34 

VALDEMARSVIK 1,34 

PITEÅ 1,34 

ÅMÅL 1,37 

BERG 1,38 

HÖRBY 1,38 

MARKARYD 1,40 
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Bilaga V – ankomstdag i månaden 

Tabell III: Visar hur länge paketen ligger på utlämningsstället beroende på vilken dag i månaden de ankom. 

Ankomstdag i månaden    Snittliggetiden för ett paket (dagar)    

0-5       2,06 

6-11       1,95 

12-17       1,97 

18-23       1,98   

24-31       2,03 

  

 

 

 


