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Förord 
Detta arbete är ett avslutande arbete  för att  få en kandidatexamen  i  Industriell ekonomi. 
Arbetet  genomfördes  i  samarbete  med  Smurfit  Kappa  Kraftliner  i  Piteå  och  i  hamnen 
Haraholmen där fältstudier utfördes för att effektivisera och optimera deras lagerutrymmen.  
 
Vi vill rikta ett stort  tack  till alla på Smurfit Kappa Kraftliner  i Piteå som har hjälpt oss och 
ställt  upp med  sin  tid  för  att  intervjuas  på  ett  engagerat  sätt.  Vidare  vill  vi  tacka  våra 
handledare Sture Öberg och Maria Lundmark som har kommit med många goda råd under 
studien.  
 
Vi  vill  även  tacka  vår  handledare  Anders  Segerstedt  på  Luleå  tekniska  universitet  som 
bidragit med  råd  och  hjälp  för  att  vi  skulle  kunna  färdigställa  vårt  examensarbete  på  ett 
fördelaktigt sätt. 
 
Sist men  inte minst vill vi tacka våra familjer som har stöttat och hjälpt oss under arbetets 
gång. 
 
 
Luleå, maj 2011 
 
 
Therese Lundmalm        Malin Ström 
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Sammanfattning 
När kunders efterfrågan på produkter ökar ter det sig naturligt att företag måste producera 
mer,  varpå produktionen  och  företagens  behov  av  lager  ökar. De  olika  aktiviteterna  i  ett 
företag med syfte att framställa produkter till kunder ska ses som en enhet för att optimera 
produktionen  och  de  omkringliggande  processerna.  En  av  de  aktiviteter  som  bör  vara 
effektiv  i förädlingskedjan från tillverkning till kund är  lagerhållning och det är viktigt att ta 
till  vara  på  resurserna  och  göra  saker  rätt,  det  vill  säga  att  företaget  har  en  hög  inre 
effektivitet.  
 
Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå,  som  studien  utförts  hos,  är  ett  av  Europas  största 
pappersbruk  och  tillverkare  av  kraftliner  som  är  ett  baspapper.  Företaget  har  i  dagsläget 
olika lagerhållningsplatser, däribland i hamnen Haraholmen i Piteå. Fokus i denna studie har 
legat på lagerhållningen i två av magasinen i hamnen.  
 
Syftet med studien var att analysera dagens lagerutformning och försöka effektivisera denna 
genom  att  se  över  de  två  magasinens  in‐  och  utflöden.  Vidare  skulle  den  manuella 
hanteringen av inkommande order underlättas. För att uppnå syftet utfördes intervjuer och 
observationer  i  hamnen  Haraholmen  och  hos  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå,  samt 
programmering av en automatiserad summeringsfil, vilken summerar inkommande order. 
 
Utifrån nulägesbeskrivningen och analysen av Smurfit Kappa Kraftliner Piteås lager i hamnen 
Haraholmen  identifierades  störningar  som  är  bidragande  faktorer  till  att  lagerhållningen  i 
dagsläget bör ses över. Några av de störningar som  identifierades under studiens gång var 
att  lagerhållningskartan och summeringen av  inkommande order upprättas manuellt, vilket 
gör  aktiviteten  ineffektiv.  Då  orderändringar  sker  kontinuerligt  leder  detta  till  att 
lagerhållningskartan  måste  korrigeras,  vilket  gör  att  det  blir  onödigt  extra  arbete  för 
personalen. Något annat som upptäcktes var att det ena magasinet är mindre än det andra 
och då de använder sig av ett magasin per vecka blir det ont om lagerutrymme i det mindre 
magasinet eftersom ungefär samma mängd gods ska  lagerhållas varje vecka. Det är viktigt 
att  produkterna  placeras  utifrån  destination,  diameter  och  bredd  i  magasinen  för  att 
underlätta utlastning och lagerhållning, vilket är något som i dagsläget behöver förbättras.  
 
De  rekommendationer som  tagits  fram under studien är att Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 
ska fördela godset på ett samordnat sätt och använda sig av båda magasinen samtidigt samt 
lagra godset högre för att eliminera risken att det mindre magasinet blir fullt. Slutligen har 
en  automatisk  summering  över  inkommande  order  programmerats  för  att  effektivisera 
personalens  arbete  med  att  utforma  lagerhållningskartan.  Implementering  av  dessa 
rekommendationer  kommer  förhoppningsvis  generera  i  en  effektivare  planering  och 
lagerhållning för Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. 
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Abstract 
When customers’ demand of products  increases,  it will make companies  to produce more 
and  it will  force  them  to  expand  their  inventories.  The  company’s purpose  is  to  produce 
customized products. The strive  for the company should be to optimize the processes and 
different activities  from  supplier  to  customer. One of  the necessary activities  in  the  chain 
from production to customer  is  inventory and warehouse management and  it should be  in 
the  company’s  interest  to  do  things  right,  to  have  high  efficiency  and  not  waste  its 
resources. 
 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå,  the company which  this study has been made at,  is one of 
Europe’s biggest  kraftliner mill  and producer of  kraftliner,  a base paper made  from  fresh 
fiber.  Today  the  company  has  many  inventories  in  its  supply  chain  from  suppliers  to 
customers; among others at the harbor Haraholmen in Piteå, Sweden. The aim of this study 
has been to focus on the two warehouses in the harbor.  
 
The purpose of  this  study was  to  investigate  current  inventory  layout  and  try  to make  it 
more  efficient  by  studying  the  two  inventories’  in‐  and  outflow.  Further,  the  manual 
handling of  incoming orders was examined  in order to suggest  improvements. To fulfill the 
purpose of  the  study,  interviews  and observations were made  at  the harbor Haraholmen 
and at Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. Also an automatized summary over  incoming orders 
was programmed.  
 
Problems were  identified  from  an  analysis of  the  current  situation.  These problems were 
factors that contributed to the aim of this study. Some of these problems were the manual 
creation of a map of the warehouses and the summary of incoming orders, which contribute 
to inefficiency. As changes in order are incoming continuously, the map of the inventory has 
to be modified, which causes more work for the employees than necessary. Something else 
that was discovered was the fact that one of the two warehouses is smaller than the other. 
As the company today uses one warehouse per week, the risk of  lack of space  increases  in 
the smaller one. Furthermore,  it  is  important  that  the products are placed  together  in  the 
warehouses based on their destination, diameters, and width. This is something that needs 
to be improved in order to make the loading and storekeeping more efficient.  
 
The recommendations, which have been developed during the study, are that Smurfit Kappa 
Kraftliner Piteå  should place  the articles more gathered,  stack  them higher, and use both 
inventories at  the same  time. This will eliminate  the risk of  the smaller  inventory’s  lack of 
space. Finally an automatized summary of  incoming orders has been programmed  to ease 
and  make  the  employees’  work  more  effective  with  the  map  of  the  warehouses. 
Implementations  of  these  recommendations  will  hopefully  generate  in  a  more  efficient 
planning and storekeeping for Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. 
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Kapitel 1 Inledning 
Detta  kapitel  berör  pappersindustrins  bakgrund  och  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteås 
arbetsområde  kortfattat.  Problemdiskussionen  tar  upp  de  problem  som  förekommer  i 
företaget  i dagsläget, vilket  leder till syftet med rapporten och de  frågeställningar som ska 
försöka besvaras under arbetets gång samt de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 
När efterfrågan på produkter ökar ter det sig naturligt att företag expanderar. För att kunna 
tillgodose  kundernas  behov  måste  produktionen  öka.  Det  krävs  då  nya  investeringar  i 
fabriker  för  att  klara  produktionsbehoven  och  följa  utvecklingen  för  att  kunna  vara 
konkurrenskraftiga. Mer produkter  leder till att större  lagerutrymmen krävs då det  lätt kan 
uppstå oordning med många produkter på små ytor. 
 
I  dagsläget  upplever  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå,  företaget  som  studien  utförts  hos, 
problem liknande det som beskrivits ovan. Deras produktion har ökat de senaste åren och en 
nyinvestering  är  aktuell  i  fabriken.  På  grund  av  den  ökade  produktionen  kan  det  vara 
fördelaktigt att se över lagerytorna och huruvida de är optimalt utformade. 
 
Smurfit Kappa Kraftliner  i Piteå producerar kraftliner av olika kvaliteter. Produkterna är ett 
baspapper som tillverkas av ny fiber, vilket används för tillverkning av wellpapp. Företaget är 
idag Europas största kraftlinerbruk med en årskapacitet på 700 000 ton. Deras kunder finns i 
större delen av Europa. 

1.2 Problemdiskussion 
Varje  vecka  lastas  ett  fartyg med  produkter  från  Smurfit  Kappa  Kraftliner  i  Piteå  till  dess 
kunder  i  Europa.  För  att  kunna  lasta  fartygen  på  ett  effektivt  sätt  krävs  en  noggrann 
planering  av  vad  som  ska  lastas  och  hur  det  ska  gå  till.  Planeringen  börjar  redan  när  de 
färdiga produkterna ska lagras i väntan på att fartyget är i hamn och kan lastas.  
 
Det  lagerhållningssystem som Smurfit Kappa Kraftliner Piteå använder sig av  i dagsläget är 
inte  baserat  på  någon  teori,  utan  har  vuxit  fram  utifrån  personalens  erfarenhet  och  små 
justeringar  av  lagerutformningarna.  Genom  att  analysera  företagets  lagerhållning  i 
magasinen  kan  möjligheten  till  en  bättre  lagerutformning  utifrån  bland  annat  teorier 
undersökas. 
 
I nuläget är inte planeringen av lagerytorna i hamnen Haraholmen, Piteå, tillräckligt effektiv 
och en ökad effektivisering av  lagret är efterfrågad av personal. I dagsläget skulle en bättre 
planering  av  lagerytorna  kunna  leda  till  att  produkterna  lagras  och  fartygen  lastas  på  ett 
effektivare  sätt.  En  effektivare  lagerplanering  kan  ske  genom  en  mer  automatiserad 
summering  av  inkommande  order,  då  det  inte  blir  lika  tidskrävande  att  planera 
lagerhållningskartan som den manuella hanteringen av order idag innebär. 
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1.3 Syfte 
Syftet  med  arbetet  är  att  analysera  lagerutformningen  och  försöka  effektivisera  och 
optimera användningen av  lagerytorna  i hamnen Haraholmen hos Smurfit Kappa Kraftliner 
Piteå. Vidare ska även in‐ och utflödet i lagret ses över och tas i beaktande vid en eventuell 
ny  lagerutformning  för  att  förhindra  störningar  i  arbetsprocessen.  Slutligen  ska  en 
automatisk summering av inkommande order upprättas över artiklarnas behov av utrymme i 
magasin 4 och 5. 

1.4 Frågeställningar 
Följande frågeställningar hör ihop med syftet ovan och ska försöka besvaras under arbetets 
gång: 

 Hur  används  lagerytorna och hur  fungerar  in‐ och utflödet  i dagsläget hos  Smurfit 
Kappa Kraftliner Piteå? 

 Vilket/vilka är problemen med lagerutformningen idag?  

 Hur  kan  användningen  av  lagerytorna  förbättras  och  hanteringen  av  inkommande 
order förenklas och effektiviseras? 

1.5 Avgränsningar 
Studien  kommer  enbart  att  omfatta  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteås  lager  i  hamnen 
Haraholmen där endast  två magasin  kommer att  analyseras med  avseende på potentiella 
förbättringar.  Vidare  kommer  de  övriga magasinen  inte  att  analyseras  närmare, men  de 
kommer att beröras då de  ligger  i nära anslutning  till  studien. Hänsyn kommer att  tas  till 
systemfartygen,  vilka  transporterar  godset  från  de  två  magasinen  som  kommer  att 
analyseras, inom Europa. Övriga lager samt övriga fartygs‐ och järnvägstransporter kommer 
inte att tas med i analysen. 
 
Vidare  kommer  information  rörande  hur  förbättringsförslagen  ska  implementeras  samt 
ekonomiska analyser av dessa inte att tas med i rapporten.  

1.6 Disposition 
Kapitel 1 Inledning 
Första  kapitlet  ger  en  bakgrund  till  ämnesområdet  och  en  problemdiskussion  kring  de 
problem  som  behandlas  i  rapporten.  Detta  bidrar  till  att  syftet  med  rapporten  och 
frågeställningar kan fastställas samt en beskrivning av studiens avgränsningar ges. 
 
Kapitel 2 Metod 
Kapitel två beskriver valet av ämnesområde, vilken metod som användes till arbetet och hur 
datainsamlingen  har  gått  till.  Kapitlet  avslutas med  en  beskrivning  över  hur  arbetet  har 
utförts och relevansen av en kritisk granskning av metoden beskrivs.  
   
Kapitel 3 Företagsbeskrivning 
Kapitlet  består  av  en  presentation  av  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå,  där  företagets 
produkter, historia, organisation, lager och distributionssystem beskrivs.  
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Kapitel 4 Teoretisk referensram 
Detta  kapitel  inleds med  en  introduktion  till  ämnet  logistik.  Vidare  behandlas  teori  som 
innefattar  lagerstyrning och  lagerhållning,  vilka  ligger  till  grund  för  analys och  stöd  till de 
förbättringsförslag som utarbetats. 
 
Kapitel 5 Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen ger en översiktlig bild över företagets  lagerhållning samt närliggande 
processer och aktiviteter. Vidare beskrivs  lagerhållningen mer djupgående där bland annat 
företagets  användning  av  lagerytorna  i hamnen Haraholmen  förklaras  samt hur  lastnings‐ 
och  lossningsprocessen går  till. Slutligen kommer en objektiv  identifikation av  störningar  i 
den analyserade processen att presenteras. 
 
Kapitel 6 Analys 
Kapitel 6  innehåller en analys av  företaget  i nuläget utifrån den  teoretiska  referensramen 
som behandlats i tidigare kapitel. 
 
Kapitel 7 Layoutplanering 
Kapitlet beskriver hur förbättringsförslag tagits fram och dessa förslag analyseras utifrån för‐ 
och nackdelar.  
 
Kapitel 8 Resultat 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning över de  förbättringsförslag som  tagits  fram 
och rekommenderas att företaget implementerar. 
 
Kapitel 9 Diskussion 
I Kapitel 9 diskuteras hur studien har genomförts, de problem som valet av metod anbringat 
samt  hur  företaget  skulle  kunna  arbeta  vidare  med  de  förbättringsförslag  som 
rekommenderas.   
 
Kapitel 10 Referenser 
Det  sista  kapitlet  består  av  referenser  till  använd  litteratur,  elektroniska  källor  samt  de 
personer som har intervjuats under arbetets gång. 
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Kapitel 2 Metod 
Detta kapitel börjar med en kortfattad beskrivning av ämnesvalet och en mer omfattande 
beskrivning av de metodval som  ligger  till grund  för  framställandet av  rapporten samt hur 
datainsamlingen har gått till. Avslutningsvis beskrivs vikten av att använda sig av tillförlitlig 
data. 

2.1 Ämnesval 
Eftersom vi  studerar  Industriell ekonomi och har berört ämnet  logistik  i  flertalet kurser är 
lagerutformning  något  som  vi  har  kommit  i  kontakt  med  och  finner  intressant.  Vi  är 
övertygade om att en god  lagerhållning ger ökad effektivitet för företag  i stort och därmed 
för  Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. Genom detta  arbete  vill  vi utöka  våra  kunskaper  inom 
ämnesområdet och fördjupa vår förståelse för ämnet logistik mer praktiskt. 

2.2 Vetenskaplig utgångspunkt 
Wallén  (1996)  menar  att  det  första  steget  när  en  undersökning  påbörjas  är  att  skapa 
förståelse  för  var  problemet  egentligen  ligger.  Detta  styr  sedan  valet  av  den  teoretiska 
ansatsen, metoder, modeller och material i arbetet (Wallén, 1996). 
 
Inom vetenskapen innebär ett problem att utöka sin kunskap inom området som problemet 
berör (Wallén, 1996). Utifrån två olika angreppssätt för forskning, deduktion och  induktion, 
kan  ett  problem  lösas  (Wiedersheim‐Paul  och  Eriksson,  1991).  Den  deduktiva  ansatsen 
härstammar  från  antikens Grekland  och  utifrån  teori  formas  frågeställningar  som  jämförs 
med verkligheten. Induktion innebär att självupplevda händelser eller insamlad data leder till 
allmänna antaganden (Wiedersheim‐Paul och Eriksson, 1991).  
 
Utifrån  kunskapsnivå  i  problemområdet  skiljs  explorativa,  beskrivande,  förklarande  och 
normativa studier åt. Explorativa studier används när baskunskaper inom ämnet saknas samt 
för att bestämma vad  som är  i behov av att  studeras. För bestämning av egenskaper hos 
forskningsobjektet tillämpas beskrivande studier medan förklarande studier används när en 
förklaring till problemet söks. Förslag på normer och handlingar för hur problemet bör lösas 
tas fram utifrån normativa studier (Wallén, 1996). 
 
För att vi skulle kunna  finna  lösningar på problemen samt svar på de  frågeställningar som 
ställts och  därigenom uppnå  syftet med  arbetet  var det  viktigt  att  få  en helhetsbild över 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteås  lager. Genom att vi upprättade en nulägesbeskrivning över 
hur  företaget  fungerar  i dagsläget kunde vi  få en ökad  insikt  i  lagerhållningen. För att öka 
förståelsen  för  de  aktiviteter  som  utförs  i  lagren  gjordes  kontinuerliga  observationer  vid 
både  in‐ och utleverans av gods  för att  få en helhetsbild över  flödet  i de olika delarna och 
inte missa något väsentligt för studien. Kompletteringen med  intervjuer innebar att vi även 
fick en inblick i hur personalens syn på lagret är. Genom kontinuerlig insamling av teoretiska 
begrepp  och  modeller  tillämpades  en  deduktiv  ansats  som  vetenskaplig  utgångspunkt. 
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Vidare  har  explorativa  studier  tillämpats  för  att  programmera  den  automatiserade 
summeringen över order i samband med lagerhållningen. 

2.3 Undersökningsmetod 
Vid  forskning  används  kvalitativa  eller  kvantitativa  undersökningsmetoder.  Kvalitativa 
studier används  för att beskriva något med hjälp av ord  för att  identifiera det utan siffror. 
Kvantitativa studier används för beskrivning av faktiska förhållanden och gärna med hjälp av 
siffror  (Wallén,  1996).  Det  handlar  om  att  beskriva material  och  tillvägagångssätt  på  ett 
sådant  sätt  att  en  annan  person  ska  kunna  utföra  samma  undersökning  och  få  samma 
resultat. Urvalet för kvantitativa studier bör vara relativt stort och representativt (Lindblad, 
1998). 
 
Denna  studie består  främst av kvalitativ data  som  samlades  in genom att kartlägga  flödet 
och  undersöka  de  olika  aktiviteterna  som  sker  i  hamnen  Haraholmen  i  samband  med 
lagerhållningen. Vidare samlades kvantitativ data in för att försöka upptäcka var i processen 
problemen  uppstår.  De  data  vi  erhållit  är  beräkningar  av  de  lagerytor  som  krävs  för 
lagerhållning av produkterna för att optimera användningen av dessa. Detta för att utforma 
en automatiserad summering över det antal  lagerhållningsfack som produkterna behöver  i 
magasinen genom programmering i Excel med Visual Basic for Applications. 
 
De  metoder  som  är  vanliga  inom  vetenskaplig  forskning  enligt  Ejvegård  (1996)  är 
deskription,  fallstudie,  klassificering,  kvantifiering,  hypotesprövning,  teoribildning, 
modellbildning, komparation och prediktion. Metoden väljs utifrån det material  som  finns 
att  tillgå  och  de  uppkomna  frågeställningarna  (ibid).  Detta  arbete  hos  Smurfit  Kappa 
Kraftliner Piteå kan främst liknas vid en fallstudie. 

2.3.1 Fallstudie 
Syftet med  en  fallstudie  är  att  fokus  ligger  på  en  liten  del  av  ett  stort  förlopp  (Ejvegård, 
1996).  Genom  att  fokus  i  studien  kommer  att  ligga  enbart  på  lagerhållningen  i  hamnen 
Haraholmen  och  de  anslutande  aktiviteterna  är  detta  jämförbart  med  en  fallstudie.  En 
fallstudie  används  i  fyra  olika  sammanhang;  som  illustration,  för  att  skapa  en 
problemformulering eller en ny  teori, som ett hjälpmedel som ger en ny  infallsvinkel samt 
som  tillvägagångssätt  vid  förändringsarbete.  För  att  använda  fallstudien  vid 
förändringsarbete måste de som undersöker en process införskaffa djupgående kunskap om 
företaget,  de  berörda  intressenterna  och  teorin  bakom  processen  för  att  identifiera 
samband (Wiedersheim‐Paul och Eriksson, 1991).  
 
I  fallstudier  ligger  fokus  på  intressentens  roll,  historiska  händelser  och  god 
verklighetsförankring. Oförmåga att förstå företagets olika intressenter leder till svårigheter 
att  förstå  företagets  utveckling  och  handlande  i  olika  situationer.  En  analys  av  företagets 
historia genomförs för djupare förståelse av företaget och dess utveckling. Detta kan utföras 
genom  att  studera  företagets milstolpar;  viktiga  händelser  och  förändringar  i  kronologisk 
ordning samt kritiska händelser som påverkar företagets utveckling (Wiedersheim‐Paul och 
Eriksson, 1991). 
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2.4 Datainsamlingsmetod 
Användandet  av  primär  och  sekundär  data  ligger  till  grund  för  rapporten  där  intervjuer, 
observationer, kvantitativ data,  internet och  litteratur behandlats. De  två  typerna av data 
lämpar sig olika bra för olika syften och problemformuleringar samt olika krav ställs på det 
arbete som krävs för insamlandet av data (Wiedersheim‐Paul och Eriksson, 1991).  

2.4.1 Primär data 
Primär  data  handlar  om  data  som  har  samlats  in  av  den  som  behöver  informationen, 
däribland genom intervjuer, observationer och kvantitativ datainsamling (Wiedersheim‐Paul 
och Eriksson, 1991).  
 
2.4.1.1 Intervjuer 
När  det  kommer  till  intervjuer  är det  vanligast  att  en  person  i  taget  intervjuas. Den  som 
intervjuar bör vara neutral och  inte  lägga till några egna värderingar under  intervjuns gång 
och det viktigaste är att  samla  in  informationen objektivt. Användandet av  standardfrågor 
förenklar arbetet för den som ställer frågorna då det underlättar jämförelsen av svaren i ett 
senare skede (Ejvegård, 1996).  
 
Genom  intervjuer med personal på Smurfit Kappa Kraftliner Piteå samlades primär data  in 
med syfte att  få en överblick över de aktiviteter som sker  i samband med  lagerhållningen. 
Intervjuerna har till stor del varit strukturerade och utgått från en mall, se bilaga A. Mallen 
har  fungerat  som  en  guide, men  spontana  frågor  under  intervjuerna  har  uppkommit  och 
detta  har  bidragit  till  att  personerna  i  fråga  har  kunnat  berätta  relativt  fritt  om  arbetet. 
Under  arbetets  gång  har  frågor  uppkommit  fortlöpande  och  detta  har  lett  till  att 
oförberedda  intervjuer har förekommit, vilket har varit möjligt då vi befunnit oss på plats  i 
hamnen Haraholmen kontinuerligt. 
 
De  personer  som  intervjuats  är  kontorspersonal  vid  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  och  i 
hamnen Haraholmen,  i  syfte att  få  relevant  information  rörande  lagret  i  stort; hur  lagrets 
utformning  framtagits, vilka  fördelarna är med denna och möjliga  förbättringsåtgärder  för 
dagens lagerutformning. Vidare intervjuades truckförare som arbetar i lagren för att vi skulle 
erhålla kunskap om lagret i dagsläget och om möjlig placering av gods i lagret utifrån deras 
transportbehov.  
 
2.4.1.2 Observationer 
Vid  studier  av beslutsprocesser  kan observationer  vara  lämpliga  för  att  få en djupgående 
förståelse för hur olika aktiviteter hänger ihop och undvika feltolkningar. En kombination av 
observationer  och  intervjuer  är  fördelaktigt  då  risken  med  att  enbart  använda  sig  av 
observationer är att det vetenskapliga värdet kan minska  i och med att  författarnas egna 
värderingar kan påverka studien (Ejvegård, 1996).  
 
Då vi har befunnit oss på plats i hamnen Haraholmen flera dagar per vecka har vi fått en god 
överblick och känsla för hur  lagren fungerar  i nuläget. Observationerna har dokumenterats 
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fortlöpande  och  fungerat  som  ett  komplement  till  intervjuerna.  Det  som  studerades  var 
bland annat hur godset tas tillvara och lagras i magasinen, flödet av gods från magasinen till 
fartygen  samt de olika  aktiviteterna  som pågår  i  samband med  lagerhållningen  i hamnen 
Haraholmen.  

2.4.2 Sekundär data  
Sekundär data är data som insamlats av någon utomstående och ofta i ett annat syfte än vad 
författaren  avser  att  använda  datan  till.  I  början  av  en  studie  kan  det  vara  lämpligt  att 
använda  sig  av  sekundär  data  eftersom  det  är  tidssparande  och  billigare  för  att  få 
grundläggande kunskap i området (Wiedersheim‐Paul och Eriksson, 1991). 
 
2.4.2.1 Internet 
Som sekundär data har Smurfit Kappa Kraftliner Piteås och koncernen Smurfit Kappa Groups 
hemsidor  använts  för  att  få  en  bild  av  företaget  och  kunna  presentera  detta  i 
företagsbeskrivningen.  Vidare  har  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteås  Intranät  använts  som 
informationskälla. 
 
2.4.2.2 Litteratur 
I  forskningssammanhang  handlar  litteratur  om  allt  tryckt material  såsom  böcker,  artiklar, 
broschyrer och rapporter med mera (Ejvegård, 1996).  
 
Under arbetet har böcker och artiklar  sökts  i  Luleå  tekniska universitetsbiblioteks databas 
Lucia.  För att  få en  större  förståelse  för  logistik och  lagerutformning har  vi använt oss av 
böcker inom ämnet. Sökord som använts är främst logistik, lager och lagerutformning. Syftet 
var även att lära oss mer om bland annat ruttplanering, omsättningshastighet samt last‐ och 
avståndsanalys.  Vidare  har  litteratur  inom  ämnet  programmering  och  Visual  Basic  for 
Applications  (VBA)  använts,  med  sökord  såsom  Excel,  programmering  och  VBA,  för  att 
erhålla kunskap om hur programmeringen av summeringen skulle ske. 

2.5 Tillvägagångssätt 
Arbetet påbörjades  genom  att  Smurfit Kappa Kraftliner Piteå  kontaktades  varpå ett möte 
bokades  för  en  första  kontakt.  Där  fick  vi  bland  annat  information  om  företaget,  dess 
produkter och hur  transporten går ut  till kunderna. Vidare  fick vi  information om hamnen 
Haraholmen och vad arbetet som vi skulle utföra innebar. Luleå tekniska universitet gav sitt 
godkännande och projektet påbörjades. Genom diskussion med handledaren Sture Öberg på 
Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  sammanställdes  vilka  delar  inom  företaget  arbetets  fokus 
skulle  ligga  på.  Projektet  planerades  utifrån  frågeställningar  och  syfte  varpå  en  tidsplan 
upprättades,  se  figur  2.1.  En  tidsplan  underlättar  arbetsprocessen  eftersom  fokus  och 
koncentration ökar då det finns ett schema för vad som ska utföras och när. För ett arbete 
som utförs  i utbildningssyfte kan en  tidsplan upprättas  för att  skapa en god översikt över 
projektet (Wiedersheim‐Paul och Eriksson, 1991). 
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          Vecka         
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kontakt, studiebesök                     
Intervjuer                    
Sammanställning av nuläge                    
Kartläggning av problem                    
Brainstorming, hitta förbättringsförslag                    
Programmering av karta                     
Färdigställande av rapport, presentation                     
Informationsinsamling                     
Rapportskrivande                     
Figur 2.1. Tidsplan. Egen figur, 2011‐04‐09. 
 
Arbetet påbörjades med informationsinsamling genom bland annat en litteraturstudie, där vi 
läste på om  ämnesområdet  för  att  skaffa oss en djupare  insikt  inom  ämnet. Därpå  följde 
intervjuer med personal  i hamnen, men  även med personal  i  fabriken  i Piteå.  I början  av 
vecka  tre  upprättades  en  nulägesbeskrivning  genom  att  lagerprocesser  kartlades  för  att 
fördjupa  vår  förståelse  för  lageraktiviteterna.  Vidare  identifierades  störningar  genom 
observationer  och  intervjuer  och  lagrets  effektivitet  vid  in‐  och  utleveranser  studerades. 
Syftet  med  nulägesanalysen  var  att  få  en  tydlig  bild  av  hur  företaget  arbetar  med 
lagerhållningen idag och inga värderingar lades i hur den borde se ut. 
 
Analysen  utgick  från  den  nulägesanalys  som  upprättats  där  kartläggningen  av 
lageraktiviteter  analyserades.  Detta  i  syfte  att  identifiera  ineffektiva  aktiviteter  där 
effektiviseringspotential fanns och kartlägga problem i lagren. 
 
Parallellt med  nulägesbeskrivningen  och  analysen  samlades  primär  och  sekundär  data  in. 
Litteraturstudier och hemsidor  inom området  logistik med  fokus på specifika modeller och 
teorier  låg  till  grund  för  arbetet. Observationer  och  intervjuer  bidrog  till  en mer  korrekt 
nulägesbeskrivning  samt  större  förståelse  för  företagets  lagerutformning.  Information 
samlades sedan kontinuerligt in under arbetets gång, samtidigt som rapporten utformades.  
 
Utifrån den analys som gjordes upprättades förbättringsförslag med mål att effektivisera och 
optimera användningen av lagerytorna i hamnen Haraholmen utifrån en brainstorming. Den 
förbättrade  lagerutformningen  visualiserades  i  en  automatiserad  summering  över  hur 
många lagerhållningsfack artiklarna behöver i magasinen genom programmering i Excel med 
Visual Basic for Applications. Till grund för rekommendationerna låg inläst teori inom logistik 
och då lagerutformning. Personalen var involverad i de förslag som vi tog fram för att kunna 
hjälpa oss med sina synpunkter på hur det skulle kunna fungera rent praktiskt.  

2.6 Kritisk granskning av metoden 
Det  är  viktigt  att  parametrar,  mått  och  undersökningsmetoder  är  reliabla  och  valida. 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt och lätt det är att använda ett mätinstrument, medan 
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validitet handlar om att det som avses att mäta verkligen mäts (Ejvegård, 1996). Oberoende 
av  vem  som  utför  mätningen  ska  resultatet  vara  detsamma,  detta  innebär  att 
undersökningen  har  hög  reliabilitet.  Det  finns  inre  validitet;  hur  väl  teorierna 
överensstämmer med det  som  studeras, och yttre validitet; hur väl verkligheten  stämmer 
överens med mätresultaten (Wiedersheim‐Paul och Eriksson, 1991).  
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Kapitel 3 Företagsbeskrivning 
Kapitlet  innehåller  en  presentation  av  företaget  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  samt  en 
översiktlig bild över företagets produkter, bakgrund, distributionssystem och organisation.  
 
Smurfit Kappa Kraftliner  i Piteå  tillverkar brun och  ytvit  kraftliner,  vilket  är ett baspapper 
som består av ny fiber, vilket används för tillverkning av wellpapp. Företaget är  idag ett av 
tre pappersbruk i Europa, de andra är placerade i Österrike och Frankrike. Kraftlinerbruket i 
Piteå  är  Europas  största med  en  årskapacitet  på  700 000  ton  och  90  procent  av  detta 
exporteras (Smurfit Kappa Kraftliner Piteås hemsida). Företaget producerar cirka 1 900 ton 
per dygn, se tabell 3.1., och  för att  få en uppfattning om hur mycket företaget producerar 
per  dygn  kan  det  liknas  vid  en  sträcka  från  Piteå  (Sverige)  till  Paris  (Frankrike)  utrullat 
papper.  Produkterna  fraktas  med  fartyg,  tåg  och  lastbilar  till  kunder  i  Europa  och 
Latinamerika (Smurfit Kappa Kraftliner Piteås Intranät).  
 

Under ett dygn    

Produceras    

Kraftliner  1 900 ton 

Tallolja  55 ton 

Råterpentin  2 ton 

Fjärrvärme  550 MWh 

Förbrukas    

Ved  160 bilar 

Returpapper  400 ton 

Kemikalier  150 ton 

Eldningsolja  16 m³ 

Biobränsle  2 000 m³ 

Köpt el  800 MWh 

Tabell 3.1. Produktion och förbrukning under ett dygn. Fritt efter Smurfit Kappa Kraftliner 
Piteå, broschyr Det här är Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. Sid. 6. 
 
Smurfit  Kappa  Kraftliners  fabrik  i  Piteå,  se  figur  3.1.,  består  av  en  sulfatfabrik med  två 
barrmassalinjer,  en  lövmassalinje  med  blekeri,  en  returfiberanläggning  och  två 
pappersmaskiner.  Fabrikens  årliga  omsättning  är  3.3 miljarder  kronor.  Då  Smurfit  Kappa 
Kraftliner Piteå  ligger  i anslutning till staden Piteå är det en av Piteås största arbetsplatser 
med drygt 550 personer anställda, varav 100 personer är kvinnor. Då produktionen är i drift 
dygnet runt arbetar 210 personer i skift (Smurfit Kappa Kraftliner Piteås Intranät). 
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Figur 3.1. Vy över Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. Smurfit Kappa Kraftliner Piteås  Intranät, 
2011‐04‐13. 
 
Målet för Smurfit Kappa Kraftliner Piteå är att producera papper av rätt kvalité och till rätt 
kostnad  för att  tillfredsställa  kunderna. Kunderna har  för  företaget en  central position då 
kunden betalar betydande summor för produkterna. Företaget producerar efter sina ledord 
ansvar, engagemang, respekt och omtanke samt strävar efter ständiga förbättringar och en 
hållbar utveckling (Smurfit Kappa Kraftliner Piteås hemsida). Företagets affärsidé är ”Smurfit 
Kappa  Kraftliner  i  Piteå  tillverkar  och  levererar  ett  brett  sortiment  av  kraftliner  till  den 
europeiska wellpappindustrin där våra produkter och tjänster uthålligt skapar mervärde för 
våra kunder” och dess  långsiktiga mål  i  form av en vision är ”Att vara det mest attraktiva 
företaget i branschen” (Smurfit Kappa Kraftliner Piteås Intranät). Företagets strategi används 
för att uppnå målen med organisationen. Det viktigaste är att säkerheten prioriteras  i form 
av bland annat en fungerande riskbedömning samt ordning och reda  i fabriken och  lagren i 
anslutning till denna. 
 
För att företaget ska kunna vara konkurrenskraftigt och bibehålla sin position som Europas 
största  tillverkare  av  kraftliner  krävs  årligt  underhållsarbete  och  investeringar.  Under 
underhållsarbetet  samt  införandet  av  investeringar  står  produktionen  stilla  och  en  dags 
produktionsstopp  innebär  en  förlorad  nettointäkt  på  100 000  kronor.  Smurfit  Kappa 
Kraftliner  Piteå  kommer  under  de  närmaste månaderna  att  investera  i  en  ny  sodapanna 
vilket  kommer  att  innebära  ett  produktionsstopp  på  cirka  en  månad.  Inför 
produktionsstoppet  kommer  företaget  att  öka  produktionen  för  att  kunna  tillgodose 
behovet  av  produkter  hos  dess  kunder  i  Skandinavien.  Detta  innebär  att  Smurfit  Kappa 
Kraftliner Piteå kommer att bygga upp ett  lager, stegvis fram till stoppet, på omkring 8 000 
ton  kraftlinerrullar  avsedda  för  kunder  i  Skandinavien.  Dessa  kraftlinerrullar  kommer  att 
lagerhållas i hamnen utöver det ordinarie lagret (Smurfit Kappa Kraftliner Piteås Intranät). 
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3.1 Produkter 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå tillverkar kraftlinerrullar som är sex meter breda, se figur 3.2. 
Dessa  har  olika  diameter;  100,  120,  125  och  140  centimeter,  där  de  två  senaste  är  de 
vanligaste. Den sex meter breda kraftlinerrullen skärs upp  i önskad bredd efter kundernas 
önskemål.  Vissa  kunder  beställer  kraftlinerrullar  med  valfri  diameter  och  deras  bredd 
anpassas  då  för  att  minska  spill  i  fabriken.  Vidare  beställs  ibland  kraftlinerrullar  som 
ytskiktsbehandlats och dessa skickas från fabriken i Piteå till Karlsborg där pappret bestryks 
med  en  stärkande  beläggning.  Produkterna  är  biologiskt  och  kemiskt  rena  för  att  kunna 
användas  vid  livsmedelsförpackning.  De  har  god  tryckbarhet  och  styrka  i  fuktiga miljöer 
(Smurfit Kappa Kraftliner Piteås hemsida).  
 

 
Figur 3.2. Upprullad kraftliner. Smurfit Kappa Kraftliner Piteås Intranät, 2011‐04‐13. 
 
Företaget  producerar  kraftlinerrullar  i  fem  olika  kvaliteter  (Broschyr  från  Smurfit  Kappa 
Kraftliner Piteå, 2010): 
 
Kraftliner brown  Denna produkt  tillverkas  i  störst mängd och består 

av  oblekt  nyfibermassa  samt  30  procentig 
returfibermassa.  Kvalitetsmässigt  har  kraftliner 
brown hög mekanisk styrka och trycks med fördel på 
brun yta.  

 
Royal mottled  Denna  produkt  består  av  ett  brunt  basskikt, 

kraftliner  brown,  och  ett  blekt  ytskikt  som 
marmorerats.  

 
Royal 2000  Basskiktet hos produkten består av kraftliner brown 

och  ytskiktet  är  blekt  pappersmassa.  Ytskiktet 
framställs  i  en  blekningsprocess  som  nästintill  inte 
ger några utsläpp då processen är sluten. 
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Royal white  Produkten  liknar  Royal  2000,  men  i 

blekningsprocessen  har  vita  pigment  tillsatts  som 
ökar produktens  ljushet. Royal white har dessutom 
en jämnare yta än Royal 2000. 

 
Royal cote  Denna  produkt  är  marknadens  mest  exklusiva 

kraftliner. Även denna produkt består av ett basskikt 
av  kraftliner  brown  som  har  bestrukits  med  vita 
pigment, vilket ger den högsta ljusheten. Royal cote 
passar  bäst  för  färgtryck  och  förekommer  i  två 
varianter anpassade för olika användningsområden. 

3.2 Historia 
Fabriken i Piteå byggdes 1959‐1962 och har producerat papper sedan dess. Från början var 
kapaciteten 100 000 ton per år. Produktionen fördubblades år 1972 då en ny pappersmaskin 
införskaffades. Genom ständiga investeringar och förbättringar har kapaciteten ökat genom 
åren, se figur 3.3. Den största  investeringen var den nya biobränslepannan som togs  i drift 
2007 (Smurfit Kappa Kraftliner Piteås hemsida). 
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Figur  3.3.  Produktionsvolymer  från  fabriksstart  till  2008.  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteås 
Intranät, 2011‐04‐13. 
 
När  fabriken  först  togs  i bruk  transporterades godset  till de dåvarande  lagren  i en hamn  i 
centrala Piteå, där godset förvarades utomhus, vilket var möjligt genom att godset var mer 
tåligt  innan återanvändning av pappersfiber började ske. Genom att denna hamn användes 
uppstod  problem  då  inte  djupgående  fartyg  kunde  ta  sig  fram.  Hamnen  Haraholmen 
färdigställdes  1973  till  följd  av  att  efterfrågan  på  service  ökade.  1979  började  företaget 
använda  sig av  Just‐In‐Time  transporter, då kunderna ville ha hög  leveransprecision. 1983 
började företaget använda sig av 6‐skiftsschema och produktionen skedde då 24 timmar per 
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dygn. Under hösten 2010 bestämdes att en nyinvestering ska införskaffas 2011 i form av en 
ny  sodapanna  som  ska  generera  i  energieffektiviseringar  (Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteås 
Intranät).  
 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå har under åren provat flera olika lagerutformningar i hamnen 
Haraholmen. De tidigare lagerutformningarna i magasin 4 och 5 baserades på tester och inte 
på  teorier.  En  utformning  som  provades  byggde  på  att  ha  en  öppning  på  ena  kortsidan 
genom  vilken  lastbilen  kunde  köra  in  och  lämna  av  gods  inne  i  lagret.  Därefter  kunde 
lastbilen  köra  ut  genom  öppningen  på  den  andra  kortsidan.  En  annan  lagerutformning 
baserades på att använda två öppningar på vardera långsidan och med liknande princip som 
tidigare nämnts. Med endast en gång i lagrets mitt eller två gångar genom kortsidorna blev 
facken för kraftlinerrullarna djupa, vilket gjorde dem svåra att fylla maximalt.  
 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå valde Piteå som tillverkningsort och den största anledningen 
till det var att det  fanns  stor mängd  råvara av god kvalitet. Råvaran är ny vedråvara med 
långa  och  sega  fibrer  som  bidrar  till  papprets  hållbarhet  och  styrka,  vilket  bidrar  till 
företagets  konkurrenskraft och marknadsledande position  (Smurfit Kappa Kraftliner Piteås 
Intranät). Genom att förädla träet till papper reducerades transportkostnaderna då fyra ton 
ved ger ett ton papper, vilket ökade  företagets  intäkter. Vidare var  förekomsten av kunnig 
och engagerad arbetskraft en bidragande  faktor  till valet av placering. Det var  fördelaktigt 
att  placera  fabriken  nära  vattnet  genom  transportmöjligheterna  i  och med  hamnen  och 
Luleälvens bidrag med billig elenergi vilket gjorde att energikostnaden kunde hållas nere. 

3.3 Organisation 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå är en del av Smurfit Kappa Group som bildades 2005 genom 
en  sammanslagning  av  Kappa  Packaging  och  Jefferson  Smurfit.  Koncernen  är 
marknadsledande  i  Europa  och  Latinamerika  inom  pappersbaserade  förpackningar  med 
drygt  sju miljarder euro  i omsättning och mer än 40 000 anställda. De är verksamma  i 30 
länder  runt  om  i  världen,  varav  21  länder  i  Europa  och  nio  länder  i  Latinamerika. Deras 
huvudkontor finns i Dublin och organisationen har regionala huvudkontor i Paris och Miami. 
Smurfit  Kappa  Group  består  av  tre  olika  divisioner  i  Europa;  pappersdivisionen, 
wellpappdivisionen och divisionen för specialprodukter. Det finns även en fjärde division för 
Latinamerika.  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  ingår  i  pappersdivisionen  som  omfattar  all 
produktion av  fiberpapperstillverkning  i Europa. Försäljnings‐ och marknadsföringsenheten 
är gemensam  för alla  fabriker  inom pappersdivisionen och  finns  i Paris, Frankrike  (Smurfit 
Kappa Kraftliner Piteås Intranät). Forskning och utvecklings enheten för pappersdivisionen  i 
Smurfit Kappa Group är placerad i Piteå, Sverige, och går under namnet Tech Center. Fokus 
ligger  på  process‐  och  produktutveckling,  produktionskontroll  samt  kundsupport.  Detta 
arbete leder till ett ökat värde för hela koncernen och deras kunder (Smurfit Kappa Kraftliner 
Piteås hemsida). 

3.4 Lager 
Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  har  flera  olika  lager,  både  vid  fabriken  i  Piteå,  i  hamnen 
Haraholmen  och  utomlands.  Vid  fabriken  finns  företagets  råvarulager,  där  spån  och  flis 
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lagras. Företaget har  färdigvarulager vid  fabriken,  i  form av ett pappersmagasin,  i hamnen 
Haraholmen, se bilaga B, och utomlands. Två av magasinen i hamnen Haraholmen, magasin 
4  och  5,  används  kontinuerligt  som  genomströmningslager  och  har  relativt  snabb 
omsättningshastighet  då  magasinen  töms  varannan  vecka.  Förutom  magasin  4  och  5 
använder sig företaget av ytterligare två magasin, magasin 8 och 1. Företaget mottar order 
och producerar därefter under en veckas tid, varpå produkterna senare transporteras med 
fartyg. Under produktionstiden lagras de färdiga varorna i magasinen.  
 
Det  tredje magasinet, magasin  8,  används  för  lagring  till  udda  destinationer,  exempelvis 
Spanien. Här är omsättningshastigheten inte lika hög då det inte går lika många transporter 
till  destinationerna.  Magasin  1  innehåller  diverse  övriga  produkter  som  kan  följa  med 
fartygen när det finns ledigt utrymme.  

3.5 Affärssystem 
Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  använder  sig  av  ett  egenutvecklat  affärssystem  som  kallas 
Northern Lights. Detta system är utvecklat specifikt för papperstillverkning och hanterar allt 
från order och planering av  lager  till  fakturering. Alla kraftlinerrullar har  full spårbarhet då 
Northern Lights är en transaktionsdatabas.  

3.6 Distributionssystem 
Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  använder  sig  av  fartyg,  godståg  och  lastbilar  för  att 
transportera  produkterna  till  kunderna  och  företaget  står  själva  för  transportkostnaden.  
Systemfartygen Bothniaborg och Balticborg,  som  företaget  time  chartrar, det  vill  säga hyr 
över en  längre  tid, går en gång  i veckan med produkter  till Bremen  (Tyskland), Sheerness 
(Storbritannien)  och  Terneuzen  (Nederländerna),  se  figur  3.4.  röd  linje.  För  kontinuerlig 
transport av gods till kunder lämnar det ena fartyget hamnen Haraholmen jämna veckor och 
det andra fartyget udda veckor. Dessa fartyg tar med sig produkter från magasin 4 och 5 och 
återvänder efter 14 dagar till Piteå då de har  lämnat av  lasten. Det går även sjötransporter 
till bland annat Spanien ungefär varannan vecka med produkter från magasin 8, se figur 3.4. 
blå  linje. Dessa transporter är så kallade trip charter transporter, det vill säga att de bokas 
från resa till resa. 
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Figur 3.4. Distributionssystem över  sjötransport  i Europa. Smurfit Kappa Kraftliner Piteås 
Intranät, 2011‐04‐13. 
 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå transporterar cirka två tredjedelar av produkterna via hamnen 
med  hjälp  av  fartyg,  en  vikt  på  totalt  440  000  ton,  se  figur  3.5.  En  tredjedel  av  varorna 
transporteras  via  järnvägen  och med  hjälp  av  lastbil.  Tågen  går  till  företagets  kunder  i 
Skandinavien,  Italien,  Österrike,  Schweiz  och  Östeuropa.  Järnvägen  används  också  vid 
platsbrist på fartygen, tågen transporterar då varor till Tyskland och Spanien (Smurfit Kappa 
Kraftliner Piteås Intranät).  

 
Figur 3.5. Distributionssystem med årlig distribuerad volym. Smurfit Kappa Kraftliner Piteås 
Intranät, 2011‐04‐13. 
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Kapitel 4 Teoretisk referensram 
Kapitlet  inleds med  en  introduktion  till  ämnet  logistik  och  berör  de  teorier  som  studien 
baseras på och utgör därför en grund för analysen och förbättringsförslagen. Det är främst 
lagerhållning och lagerutformning som teoridelen fokuserar på. 

4.1 Introduktion till ämnet logistik 
Företag eftersträvar att optimera produktionen, processerna och de aktiviteter  som  krävs 
för  ett  kontinuerligt  flöde  av  produkter  från  tillverkare  till  kund  på  ett  sådant  sätt  att 
kostnaderna minimeras. Processerna berör de värdeskapande aktiviteter som förädlar input 
i företaget och skapar output, det vill säga förse kunderna med produkter de efterfrågar på 
ett  tillfredställande  sätt. Aktiviteterna  ska  ses  som  ett  sammanhängande  system  och  inte 
som  enskilda  delar  eftersom  de  påverkar  och  är  beroende  av  varandra.  Detta  för  att 
organisationen  ska  fungera mer  effektivt  och  generera  i  en  ökad  lönsamhet  (Segerstedt, 
2008).   
 
”Logistik  definieras  som  planering,  organisering,  och  styrning  av  alla  aktiviteter  i 
materialflödet,  från  råmaterialanskaffning  till  slutlig  konsumtion  och  returflöden  av 
framställd produkt, med syftet att tillfredsställa kunders och övriga  intressenters behov och 
önskemål,  dvs.  ge  en  god  kundservice,  låga  kostnader,  låg  kapitalbindning  och  små 
miljökonsekvenser” (Lumsden, 2006). 
 
För  att  ett  företag  ska  vara  produktivt  bör  det  finnas  en  balans  mellan  inre  och  yttre 
effektivitet,  där  inre  effektivitet  handlar  om  att  göra  saker  rätt, medan  yttre  effektivitet 
innebär att göra  rätt saker  (Bruzelius och Skärvad, 2004). Vidare är även en balans mellan 
kapitalbindning,  leveransservice och  resursutnyttjande viktigt  för  företags produktivitet, se 
figur 4.1. Kapitalbindning  innebär att  företag  låser det  kapital  som utgörs  av det  lager  av 
färdiga produkter  som  företaget  innehar. Leveransservice handlar om hur  snabbt  leverans 
till  kund  kan  ske  och  resursutnyttjande  är  hur  väl människor  och maskiner  används  i  ett 
företag.  Hög  kapitalbindning  eller  lågt  resursutnyttjande  ger  hög  leveransservice  då 
kunderna kan få sina produkter när de efterfrågar dem (Segerstedt, 2008). 
 

 
Figur  4.1.  Den  svåra  avvägningen.  Fritt  efter  Segerstedt  (2008),  Logistik  med  fokus  på 
material‐ och produktionsstyrning, sid. 11. 
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4.2 Lager och layout 
Enligt Lumsden (2006) behöver företag oftast  lager för att kunna förvara artiklar, samtidigt 
som  det  är  viktigt  att  ifrågasätta  storleken  på  lagren  och  huruvida  de  behövs  då  de  är 
resurskrävande. Motiven bakom lagerhållning av produkter baseras på att kundernas behov 
av  artiklar  ska  kunna  tillgodoses  relativt  snabbt,  det  vill  säga  god  leveransservice. 
Leveransservice innefattar (Lumsden, 2006):  
 
Lagertillgänglighet  Företagets förmåga till  leverans av produkter direkt 

från lager till kund. 
 
Leveranstid  Hur  lång  ledtiden  är  från  att  kundens  order 

inkommer  till  företaget  till  att  produkten  levereras 
till kund enligt överenskommelse. 

 
Leveransprecision  Handlar om huruvida kunden  får produkten på den 

överenskomna tiden. 
 
Leveranssäkerhet  Att beställda produkter levereras till rätt destination 

och vid rätt tidpunkt samt  i rätt mängd, storlek och 
kvalité. 

 
Anledningarna  till  att  företag  väljer  att  inneha  lager  kan  vara  av  marknads‐  och/eller 
produktionsmässiga  skäl.  Det  förstnämnda  när  det  kommer  till  leveransservice  och 
produktionsmässigt  för  att  kunna  hålla  produktionen  på  en  jämn  nivå  då  osäkerhet  i 
efterfrågan  förekommer,  där  ett  säkerhetslager  kan  användas  för  att  hantera  kritiska 
situationer.  Vidare  kan  god  lagerhållning  ge  en  ökad  specialisering  i  produktionen  och 
kostnadsminskningar samt att tillgång och efterfrågan balanseras (Arnold et al., 2008). 

4.2.1 Decentraliserad och centraliserad lagerhållning 
Centralisering av  lagerhållning  innebär att företag använder sig av stora  lager på få platser, 
medan  decentralisering  handlar  om  små  lager  på  många  ställen.  Fördelarna  med 
centraliserad  lagerhållning  i  jämförelse  med  decentralisering  är;  färre  truckar, 
materialhantering underlättas samt större och färre transporter internt och externt. Genom 
att använda  sig av  få  lager kan  företag  samla  större volymer gods på  samma  ställe, vilket 
medför att  investeringar  för  förbättringar  kan göras  för att  få en effektivare  lagerhållning 
samt ett mer automatiserat materialhanteringssystem. Vidare menar Mattsson  (2002) att  i 
ett centraliserat lager binds mindre kapital för att upprätthålla en god servicenivå än ifall en 
liknande servicenivå ska uppnås i många små lager (Mattsson, 2002). 

4.2.2 Lagerformer 
Beroende på vilka syftena är till att inneha lager och vilka produkter som är tänkta att lagras 
utformas lagret på olika vis efter funktion, process och flöde (Lumsden, 2006). 
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4.2.2.1 Råvarulager 
Lagerhållning  av  komponenter  som  ska  bearbetas  och  användas  för  tillverkning  av 
slutprodukt sker i råvarulager. För att undvika att komponenterna tar slut och produktionen 
upphör på grund av brist på artiklar krävs det ett  förråd av delar, det är därför viktigt att 
råvarulagret inte är för litet. Genom att det binder kapital bör avvägningar göras mellan hur 
mycket som kan behövas och hur stor  risken är  rörande störningar  i  inleverans  (Lumsden, 
2006).  
 
4.2.2.2 Färdigvarulager 
Lager som håller  färdiga produkter som är avsedda  för vidare  transport  till kund benämns 
färdigvarulager. När produkterna lagerhålls binds stora mängder kapital för företaget. Vidare 
menar  Lumsden  (2006)  att  anledningen  till  att  hålla  färdigvarulager  är  att  garantera 
kunderna tillgängliga produkter.   
 
4.2.2.3 Genomströmningslager 
Ett  genomströmningslager  är  ett  färdigvarulager  dit  produkterna  fraktas  och  lagerhålls  i 
väntan  på  transport  till  det  färdigvarulager,  från  var  de  sedan  ska  transporteras  till  kund 
(Lumsden, 2006).  
 
4.2.2.4 Transitlager 
När produkter transporteras,  i exempelvis ett  fartyg,  lagerhålls godset under  förflyttningen 
och  det  motsvarar  tiden  för  transport  (Lumsden,  2006).  Transitlagret  beror  på 
transportmedlets  hastighet  samt  den  årliga  efterfrågan  och  inte  på mängden  gods  som 
fraktas (Arnold et al., 2008).   
 
4.2.2.5 Säkerhetslager 
För  att  undvika  bristsituationer,  det  vill  säga  att  kunden  efterfrågar  en  produkt  som  inte 
finns i lager, lagerhålls produkter i säkerhetslager. Produkter i säkerhetslager används inte i 
normala  fall utan  fungerar  som en beredskap  vid avvikelser  i efterfrågan  som  innebär att 
resurserna  i  omsättningslagret  inte  är  tillräckliga  (Lumsden,  2006).  Andra 
användningsområden  för  säkerhetslager  är  vid  ledtidsvariationer,  kvalitets‐  och 
utrustningsproblem (Arnold et al., 2008). 
 
4.2.2.6 Förväntat lager 
Förväntat  lager baseras på prognoser där kommande efterfrågan  förutspås. Denna variant 
av  lager  kan  användas  inför  förväntade  förändringar  i efterfrågan eller produktion  för  att 
produktionen ska kunna hållas på en jämn nivå (Arnold et al., 2008).  

4.2.3 Lagringsmetoder 
De förvaringsmetoder som kan användas i och med lagerhållning är (Lumsden, 2006): 
 
Ställagelagring  Denna  lagringsmetod  är  den  vanligaste  inom 

industrin  där  godset  förvaras  på  pallar.  Samtliga 
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lastpallar  är  direkt  tillgängliga  i  det  pallställ  som 
används.    

 
Djuplagring  Lastpallarna  lagerhålls direkt på golvet, de  likartade 

artiklarna  placeras  först  mot  väggen  och  fylls 
därefter på mot lagrets mitt. LIFO‐principen, (Last In, 
First Out)  som  förklaras  senare  i  kapitlet,  tillämpas 
då  åtkomsten  av  artiklarna  blir  begränsad.
   

Fristapling  Fristapling fungerar som djuplagring, men artiklarna 
placeras  även  på  varandra.  Detta  innebär  att 
lagervolymen  utnyttjas  effektivt.  Nackdelar  med 
fristapling  är  att  den  understa  artikeln måste  bära 
de  ovanpå  placerade  artiklarnas  vikt  och 
stabilitetsproblem uppstår vanligtvis vid fem meters 
höjd. 

 
Hyllfackslagring  Denna  lagringsmetod  används  för  förvaring  av 

artiklar i hyllfack med mycket stora variationer. 
 
Specialkonstruktioner  Inom  specialkonstruktioner  för  förvaring  finns  det 

djuplagring  med  rullfack,  tätlagringssystem, 
karusellager  och  paternosterlager,  vilket  inte 
beskrivs mer detaljerat i denna rapport då de inte är 
aktuella för studien. 

4.2.4 Layoutplanering 
Layoutplanering involverar beslut om hur placeringen av ekonomiska aktiviteter ska ske. En 
ekonomisk  aktivitet  innefattar  allt  som  upptar  yta,  det  vill  säga  en  grupp  personer,  en 
maskin,  en  gång  eller  gods  etcetera.  Krajewski  och  Ritzman  (1999) menar  att målet med 
layoutplanering  är  att möjliggöra  för personalen och maskiner  att  kunna  arbeta på ett  så 
effektivt sätt som möjligt. Innan beslut kan fattas angående lagerlayouten måste fyra frågor 
besvaras; vilka stationer ska lagerlayouten innehålla, hur mycket plats behöver varje station, 
hur ska varje station vara utformad samt var ska varje station vara placerad (Krajewski och 
Ritzman, 1999).   
 
Vid  layoutplanering bör  företag eftersträva att  lagret  rymmer maximalt  samtidigt  som det 
ska  vara  lätt  att  hitta  det  som  söks,  detta  genom  att  uppfylla  följande  tre  önskemål 
(Lumsden, 2006): 
 
Hög fyllnadsgrad  Utifrån den tillgängliga volymen ska strävan vara att 

utnyttja  så  mycket  som  möjligt  av  lagerytorna. 
Genom att personal och  fordon  ska kunna arbeta  i 
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lagret  kan  utnyttjandegraden  aldrig  uppnå  100 
procent. 

 
Minimera transportarbete  För  att  kunna  ha  en  så  effektiv  lagerhållning  som 

möjligt bör arbetsområdena  i  lagret placeras utifrån 
arbetsordning  och  produkternas  omsättnings‐
hastighet,  det  vill  säga  att  de  produkterna  med 
högst  omsättningshastighet  placeras  närmast 
utgångarna. 

 
Förenklat lagerarbete  Artiklarna  bör  vara  lätta  att  hitta  för  att  undvika 

onödigt  extraarbete.  Detta  bidrar  även  till  att 
tillgängligheten på artiklar ökar eftersom  inte andra 
artiklar behöver  flyttas  först  för  att  komma  åt den 
sökta artikeln. 

4.2.5 Lagringsprinciper  
Vid  lagerutformning bör val av  lagerprincip först fastställas. Detta utifrån det fysiska flödet, 
den mängd produkter som transporteras genom lagret per tidsenhet och vilka åtkomsttider, 
det  vill  säga  tiden mellan  att  beslut  om  utlastning  fattas  och  att  beslutet  verkställs,  som 
anses tillräckliga (Lumsden, 2006).  
 
Flödet  genom  lagret  bestäms,  enligt  Lumsden  (2006),  av  den  i  lagret  tillämpade 
uttagsprincipen; FIFO (First In, First Out) eller LIFO (Last In, First Out). FIFO är lämplig vid ett 
rakt  flöde  där  den  äldsta  artikeln  lastas  ut  först.  Produkterna  som  lagerhålls med  FIFO‐
principen ligger i lager ungefär lika länge och lagerhållningstiden blir ungefär densamma som 
lagrets  omsättningshastighet. När  denna  princip  tillämpas  är  det  inte möjligt  att  använda 
vissa  lagringsmetoder,  exempelvis  djuplagring  och  fristapling,  eftersom  alla  artiklar måste 
vara tillgängliga då den äldsta hela tiden lastas ut först (Lumsden, 2006).  
 
LIFO  är  fördelaktig  när  in‐  och  utlastning  sker  på  samma  ställe  och  den  sist  producerade 
artikeln lastas ut först, detta kan leda till att vissa artiklar lagerhålls länge. Lagringsmetoder 
som  gör  det möjligt  att  utnyttja  lagervolymen maximalt  kan  användas  när  denna  princip 
tillämpas, å andra sidan kan inte åtkomst ges till den äldsta artikeln i lagret (Lumsden, 2006).  
 
I  lager kan  fast och/eller  flytande placering av artiklar användas. Fast placering  innebär att 
förutbestämda  lagerplaceringar  utformats  utifrån  produkternas  artikelnummer,  medan 
flytande placering handlar om att artiklarna inte har en förutbestämd plats, vilket inte kräver 
lika mycket utrymme då artiklarna kan placeras var som helst (Lumsden, 2006).  

4.2.6 Placering av artiklar 
För  framställandet av en ny  lagerlayout behöver placeringen av artiklarna bestämmas,  för 
detta finns det nio vägledande principer (Lumsden, 2006): 
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Produktroteringsprincipen  FIFO‐principen ska  tillämpas om det  finns behov av 
att artikeln måste  förbrukas  inom en viss  tid enligt 
produktroteringsprincipen. 

 
Plockpositionsprincipen  Artiklar som lastas ut ur lagret samtidigt ska placeras 

nära  varandra  för  att  effektivisera  utlastningen  ur 
lagret.  Detta  fungerar  för  både  fast  och  flytande 
placering,  men  fast  är  att  föredra  eftersom 
personalen  vet  var  artiklarna  finns.  Den 
lagringsmetod  som  används  påverkar 
plockpositionen  då  andelen  artiklar  som  kan  nås  i 
vissa fall blir begränsad. 

 
Familjegruppsprincipen  Likartade artiklar, exempelvis gällande dimensioner 

eller  säkerhetsbehov,  lagerhålls  tillsammans  för  att 
effektivisera lagerhållningen. 

 
Popularitetsprincipen  ABC‐indelning,  vilken  behandlas  senare  i  kapitlet, 

ligger  till  grund  för  popularitetsprincipen  utifrån 
plockfrekvens  eller  hanterad  volym  artiklar. 
Artiklarna  delas  in  i  tre  klasser,  klass  A,  B  och  C, 
utifrån volymvärde. 

 
Likhetsprincipen  Artiklar  som beställs och  levereras  tillsammans bör 

lagras i anslutning till varandra, detta för att minska 
transportsträckorna.  Denna  princip  förutsätter  en 
kartläggning över kundens köpmönster för att kunna 
planera lagerytorna.  

 
Storleksprincipen  Svårhanterliga artiklar ska placeras separat och nära 

utlastningen  för  att  underlätta  vid  manuell 
utplockning.  Vid  skillnad  i  takhöjd  och  artiklarnas 
vikt  bör  därför  de  tyngsta  artiklarna  placeras  där 
taket är lägst. 

 
Gånglängdsprincipen  Plocknings‐  och  lagringseffektiviteten  beror  av 

lagergångarnas längd, där lagringseffektiviteten ökar 
och plockeffektiviteten minskar när gångarnas längd 
ökar. 

 
Höjdledsprincipen  Hur  snabbt plockningen  kan  ske beror på hur högt 

artiklarna placeras.  
 



       

                                                                                        
 

 
 

23 
Kapitel 4 Teoretisk referensram 

– Effektivisering och optimering av lagerytor ‐ 

 

Omstruktureringsprincipen  Samtidigt  som  artiklarna  lagerhålls  omplaceras  de 
för  att  optimera  placeringen  för  smidigare 
utlastning. 

4.3 Lagerstyrning 
Samordnad lagerstyrning innebär att utifrån klassificering och funktion styra och kontrollera 
lager.  Lager  klassificeras  utifrån  dess  funktion  och  syfte  samt  materialflöden, 
lagerhållningskostnader,  prognoser  och  målen  med  lagerhållningen.  Målen  med 
lagerstyrning är att maximera kundservicen, att minimera kostnaderna för aktiviteterna och 
sträva efter så få lagerinvesteringar som möjligt (Arnold et al., 2008). 

4.3.1 Prognostisering 
Prognostisering handlar om att utveckla en plan för att kunna tillfredsställa framtida behov, 
det vill säga att förutse order innan de inkommer till företaget för att kunna använda sig av 
rätt resurser samt rätt kapacitet och därigenom kunna leverera produkterna i rätt tid (Arnold 
et al., 2008). 
 
Det finns fyra principer för prognostisering enligt Arnold et al. (2008): 
 
Prognoser är vanligtvis fel  Eftersom framtiden är oviss är det svårt att förutspå 

kommande efterfrågan och hänsyn bör tas till att en 
viss nivå av fel alltid uppstår. 

 
Prognoser bör innehålla felmarginaler  Prognoser  innehåller  fel, men  frågan  är  hur  stora 

differenserna  är  mellan  prognoserna  och 
verkligheten.  Därför måste  beräkningar  göras  över 
hur  stora  felmarginaler  företagen  är  beredda  att 
acceptera. 

 
Prognoser är tillförlitligare för liknande   
artiklar  För  artiklar  med  likartade  egenskaper  stämmer 

prognoserna  bättre  överens  med  verkligheten 
eftersom  prognoserna  kan  ställas  för  hela  grupper 
istället för en specifik artikel. 

   
Prognoser är tillförlitligare med kortare   
tidshorisont   Den  närmaste  framtiden  är  säkrare  att  förutspå 

eftersom  förändringar  i efterfrågan oftast  inte  sker 
på en dag utan utvecklas över relativt lång tid. 

 
För att ställa prognoser krävs historisk data som prognoserna ska baseras på och det är då 
viktigt att använda  rätt och  tillförlitlig data. Till att börja med måste det  fastställas  i vilket 
syfte data insamlas för, till exempel för att prognostisera framtida produktion krävs det data 
över  tidigare  efterfrågan.  Därefter  bestäms  över  vilken  tidsperiod  prognosen  ska  ställas, 
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exempelvis vecko‐, månads‐ eller årsvis, och slutligen är det viktigt att studera rätt artikel, 
det vill säga den artikel prognosen ska utföras på (Arnold et al., 2008). 
 
Enligt Arnold et al.  (2008) ska  företaget, efter att data  insamlats, se över externa  faktorer 
som  kan  vara  relaterade  till  den  insamlade  data  och  därigenom  kan  påverka  efterfrågan, 
exempelvis prisförändringar, konkurrenter och väder. Det sista steget  innan prognosen kan 
fastställas är att separera kundgrupper från varandra utifrån olika efterfrågemönster för att 
få en så tillförlitlig prognos som möjligt då det kan vara svårt att generalisera alla kunders 
efterfrågan samtidigt (Arnold et al., 2008).  
 
4.3.1.1 Olika prognostekniker 
För  att  ställa  prognoser  kan  flera  olika metoder  användas,  vilka  delas  in  i  tre  grupper. 
Känsla/erfarenhets‐tekniker är den första gruppen och innebär att prognoserna ställs utifrån 
känsla och erfarenhet på lång sikt då det kan vara svårt att använda någon numerisk metod. 
Den andra gruppen är flervariabel‐tekniker som handlar om att den sökta variabeln kan vara 
svår  att  prognostisera  och  därför  används  prognoser  för  variabler  som  står  i 
beroendeställning  till denna. Den sista gruppen, envariabel‐tekniker, är den vanligaste och 
innebär att historiska data för den variabel som prognosen ska ställas på är utgångspunkten 
för  prognosen  och  därigenom  ger  det  mest  korrekta  värdet.  Inom  envariabel‐tekniker 
används  glidande  medelvärde,  exponentiell  utjämning,  Box  Jenkins  och  X11  som 
prognosmetoder (Segerstedt, 2008).  
 
När glidande medelvärde,  se ekvation 1, används  som prognosmetod  studeras de  senaste 
sex månadernas försäljning för att kunna fastställa kommande månads försäljning. Detta för 
att minska betydelsen av  tillfälliga avvikelser och genom att  inte använda allt  för gammal 
data  görs  en  anpassning  till  utvecklingen,  men  anpassningen  går  långsammare  ju  fler 
mätvärden  som  används.  Denna metod  är  fördelaktig  vid mätning  av  något  som  har  en 
tendens  att  förändras  över  tiden, men  ett  aktuellt mätvärde  är  ändå  viktigt  och  ett  tolv‐
månaders glidande medelvärde är fördelaktigt vid orderprognoser (Segerstedt, 2008).  
 

    (1) 
 
Pt = prognos för medelefterfrågan för period t 
Xt‐1 = verkligt utfall för period t‐1 
N = Antal 
 
Enligt  Segerstedt  (2008)  är  exponentiell  utjämning,  se  ekvation  2,  en  prognosmetod  som 
baseras på att den  tidigare prognosen uppdateras kontinuerligt. Viktning av alla historiska 
värden  förekommer  där  nytillkomna mätvärden  har  en  större  påverkan  på medelvärdet 
(Segerstedt, 2008).  
 

 (2) 
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Pt = prognos för medelefterfrågan för period t 
Xt‐1 = verkligt utfall för period t‐1 
α = utjämningskonstant  
 
Box Jenkins fungerar på ett liknande sätt som exponentiell utjämning men är inte lika vanligt 
förekommande.  Den  sista  metoden  inom  envariabel‐tekniker  är  X11  som  innebär  en 
nedbrytning av  trend,  säsong,  cykel och  slump över  flera år, prognoserna kan  ställas över 
års‐ eller veckocykler. X11 används  främst  för prognostisering av bland annat  råvarupriser 
och inte för massförbrukning (Segerstedt, 2008).   

4.3.2 Last och avståndsanalys 
För  effektivisering  av  lagerutformningen  kan  last‐  och  avståndsanalys  användas, metoden 
bygger  på  ett  poängsystem  där  artikelgruppen  med  högst  poäng  placeras  närmast 
öppningen. Poängen  fås via antalet  transporter  till och  från  lagrets öppning dividerat med 
hur stor area som krävs per artikelgrupp (Krajewski och Ritzman, 1999).  
 
Två avstånd kan användas, se figur 4.2.; det euklidiska, se ekvation 3, vilket är den kortaste 
sträckan  mellan  två  punkter  och  det  rätvinkliga  avståndet,  se  ekvation  4.  Möjliga 
placeringsområden  för  artiklarna  undersöks  i  syfte  att minimera  distributionssträckorna, 
tyngdpunkten för last och avstånd studeras i x‐ och y‐led vilket minimerar sträckorna för last 
och avstånd (Segerstedt, 2008).  
 

 (3) 
 

    (4) 
 

 
Figur 4.2. Euklidiskt och rätvinkligt avstånd. Fritt efter Segerstedt (2008), Logistik med fokus 
på material‐ och produktionsstyrning, sid. 90. 

4.3.3 ABCanalys 
Företag  lagerhåller ofta många  artiklar och därför  är det  viktigt  att  kunna prioritera  vilka 
artiklar  företaget  ska  fokusera  på  i  första  hand  (Arnold  et  al.,  2008).  En  ABC‐analys  kan 
tillämpas för att undersöka i vilken omfattning artiklarna står för företagets omsättning och 
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en stabil förbrukning av artiklarna är en förutsättning (Segerstedt, 2008). Artiklarna delas in i 
A‐, B‐ och C‐klasser utifrån volymvärde. Artiklarna i A‐klassen är få och högfrekventa, varpå 
de placeras nära utlastningen för att minska transportsträckorna. Artiklar i B‐klassen är fler i 
antal och medelfrekventa, medan C‐klassen är en stor grupp lågfrekventa artiklar (Lumsden, 
2006).  
 
Artiklarna  i  klass  A  är  viktigast  eftersom  de  har  högst  volymvärde  och  därför  bör  de  ha 
högsta  prioritet.  Företaget  bör  därför  fokusera  på  att  minska  ledtider,  orderkostnader, 
osäkerhet och frekvensökningar för dessa för att försöka öka  lagrets omsättningshastighet. 
För att kunna erbjuda en tillfredställande leveransservice för C‐artiklarna kan det räcka med 
mindre avancerade beställnings‐ och styrtekniker (Lumsden, 2006).  
 
ABC‐analysen utgår  från 80/20‐regeln,  vilken  innebär att 80 procent av  företagets artiklar 
motsvarar cirka 20 procent av omsättningen (Segerstedt, 2008).   

4.4 Distributionssystem 
Distributionssystem handlar i första hand om det fysiska flödet av produkter från företag till 
kund och vilket  transportsätt  som används är viktigt  för  företag att  ta  i beaktande utifrån 
företagets  förutsättningar  och  behov.  De  transportmöjligheter  som  är  vanligt 
förekommande är tåg,  lastbil, flyg och fartyg, om flera av dessa används  i samma transport 
handlar det om intermodala transporter (Segerstedt, 2008).  

4.4.1 Fartyg 
Att  transportera  gods  med  fartyg  är  effektivt  ur  kostnadssynpunkt  då  fartyg  har  stor 
lastkapacitet  och  liten  skaderisk  samtidigt  som  de  fria  transportvägar  haven  erbjuder 
innebär  att  fartyg  lätt  kan  korsa de  internationella  gränserna. De  rörliga  kostnaderna  är  i 
förhållande till volymen som transporteras små i form av bränsle‐ och hamnkostnader. Den 
kostnad  som  tillkommer  för  fartyg  under  transport  är  den  lägsta  i  jämförelse med  andra 
transportmedel. Nackdelar med fartygstransport är att det går relativt långsamt, transporten 
kan inte ske direkt till kund utan omlastning måste ske till exempelvis lastbil eller tåg. Vidare 
menar Segerstedt (2008) att förseningar kan ske på grund av väder eller att hamnar saknar 
rätt utrustning för att lasta av godset (Segerstedt, 2008).  

4.4.2 Trepartslogistik 
Trepartslogistik  innebär  att  utvalda  funktioner  i  en  organisation  hanteras  av  ett  externt 
företag, exempelvis det fysiska varuflödet mellan tillverkare och kund som kan köpas in från 
den  trepartslogistiker  med  det  bästa  erbjudandet  utifrån  bland  annat  kvalité  och  pris 
(Segerstedt, 2008). Det externa företaget kan även utföra andra logistiska aktiviteter, såsom 
exempelvis  lagring.  Syftet med  trepartslogistik  är  att  företaget  ska  kunna  fokusera  på  sin 
kärnverksamhet  istället  för att hantera de externa materialflödena. Ett beroende kan dock 
uppstå då  transportföretaget  får  full  insyn  i  företagets verksamhet och  förser det med en 
komplex  tjänst  som  inte omedelbart  kan utföras  av ett  annat  transportföretag, detta  kan 
vara negativt för företaget (Lumsden, 2006).  



       

                                                                                        
 

 
 

27 
Kapitel 4 Teoretisk referensram 

– Effektivisering och optimering av lagerytor ‐ 

 

4.4.3 JustInTimetransporter 
Företag som använder sig av Just‐In‐Time‐principen strävar efter att rätt produkt ska komma 
till  produktionen  eller  kunden  i  rätt  kvantitet  och  tid  (Segerstedt,  2008).  Just‐In‐Time‐ 
filosofin bygger på fyra principer enligt Lumsden (2006): 
 
Angrip huvudsakliga problem  Principen  innebär  att  problemen,  exempelvis 

flaskhalsar  som  hindrar  flödet,  ska  synliggöras  och 
lösas istället för att ignoreras. 

 
Eliminera slöseri  Allt som inte höjer produkternas värde är slöseri och 

ska  tas  bort  från  produktion  för  att  öka 
effektiviteten. 

 
Eftersträva enkelhet  För  att  flödet  ska  fungera  smidigare  och  utan 

störningar bör metoderna som införs vara enkla och 
lätt anammas av personalen. 

 
Nyttja problemidentifierande system  Första steget för att lösa problemen är att upptäcka 

dem. 
 
Enligt  Just‐In‐Time‐principen bör ett nära  samarbete  finnas mellan  företag och  leverantör 
som  leder till att de får  insikt  i varandras verksamheter och därigenom  lättare kan anpassa 
sig till marknadsförändringar (Lumsden, 2006).  

4.5 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljö  berör  allt  som  har  med  arbetet  att  göra  och  hur  personalen  mår  på 
arbetsplatsen. God arbetsmiljö eftersträvas av såväl personal som arbetsgivare eftersom en 
dålig  arbetsmiljö  leder  till  ohälsa  hos  alla  anställda  och  genom  detta  försämras 
produktionen. Det är utifrån Arbetsmiljölagen arbetet ska utformas efter individen, men det 
ligger hos arbetsgivaren att se till så att god arbetsmiljö föreligger och därigenom förhindra 
olycksfall samt motverka ohälsa (Tjänstemännens centralorganisation, 2011). 

4.5.1 Ergonomi 
Ergonomi  handlar  om  hur människan  och  dess  arbetsmiljö,  fysiskt,  psykiskt  och  socialt, 
samspelar.  Människan  ska  ha  möjlighet  att  kunna  påverka  arbetsuppgifterna  och 
arbetsmiljön utifrån sina förutsättningar och behov (Arbetsmiljöverket, 2011). 
 
Definitionen  för  ergonomi  är  enligt  Arbetsmiljöverket  (2011):  "Ergonomi  är  ett 
tvärvetenskapligt forsknings‐ och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar 
samspelet människa‐teknik‐organisation  i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt 
prestanda vid utformning av produkter och system." 
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Kapitel 5 Nulägesbeskrivning  
Kapitlet  innehåller en kartläggning över  företagets processer och beskrivning av  företagets 
nuläge, det  vill  säga hur de använder  sig av  lagerytorna  idag, hur  in‐ och utleverans  sker 
samt  hur  lagerhållningen  går  till.  Slutligen  presenteras  en  objektiv  sammanställning  över 
identifierade störningar, vilka tagits fram utifrån intervjuer med personalen och författarnas 
faktiska observationer. 
 
Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  använder  sig  i  dagsläget  av  lagerhållning  på  flera  ställen; 
råvaru‐ och  färdigvarulager  i anslutning  till  fabriken  i Piteå  samt  färdigvarulager  i hamnen 
Haraholmen och i Europa. I fabriken tillverkas kraftlinerrullar som efter produktion placeras i 
ett  pappersmagasin  i  anslutning  till  fabriken.  Produkterna  transporteras med  lastbilar  till 
färdigvarulagren  i  hamnen,  vilken  ligger  cirka  15  kilometer  från  fabriken.  Produkterna 
lagerhålls i hamnen tills de levereras med fartyg till lager i Europa och därefter transporteras 
till kunder, se figur 5.1. 

 
Figur 5.1. Flödesschema över produkternas väg från tillverkning till kund. Egen figur, 2011‐
04‐09. 
 
En  kartläggning  över  företagets  processer  har  gjorts  för  att  skapa  en  bild  över  hur  de 
administrativa  och  fysiska  flödena  ser  ut.  Fokus  har  främst  legat  på  de  processer  och 
aktiviteter som har med lagerhållningen i hamnen Haraholmen att göra. En noggrann studie 
har utförts i hamnen i syfte att effektivisera användningen av lagerytorna. De processer som 
studerats är planering av lagerytor, in‐ och utleverans samt lagerhållning. 

5.1 Orderhantering 
Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  har  nio  säljkontor  runt  om  i  Europa.  Dessa  får  en  viss 
allokering som de kan sälja varje vecka, vilken räknas ut av företaget som tittar på vad som 
kan  produceras  under  ett  år.  Företaget  fördelar  andelar  av  det  som  kan  produceras  till 
säljkontoren. Varje säljkontor har under den senaste tiden nått och  ibland även överskridit 
sin  tillåtna säljvolym, vilket kan vara möjligt  i vissa  fall om något annat säljkontor  inte har 
uppnått sin maximala volym. 
 
Säljkontoren  registrerar  order  och  dessa  inkommer  till  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  via 
datasystemet Northern  lights. Där  sorteras orderna på diameter; 125 och 140 centimeter, 
det  finns även  kraftlinerrullar med diameter 100 och 120  centimeter, men de är  inte  lika 
vanligt  förekommande.  De  kraftlinerrullarna  med  högst  beställningsfrekvens  oavsett 
destination är de med diameter 140 centimeter och bredd 245 centimeter. Orderändringar 
kan accepteras så länge det inte innebär att godset måste lastas om i fartygets lastutrymme. 
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Ändringarna  kan  bero  på  både  interna  faktorer  såsom  tillverkningsproblem  och  externa 
faktorer i och med kundändringar. 
 
Till transport‐ och uppställningsordningen, vilken är en bokningslista i Excel‐format, se bilaga 
E, kommer  information från Northern  lights angående  inkommande order. I bokningslistan, 
som är en sammanställning av orderna, sorteras orderna efter kraftlinerrullarnas bredd. När 
en  ny  order  tillkommer  till  bokningslistan  är  den  grön,  en  order  som  raderats  är  orange, 
diameterändringar markeras beigt och övriga ändringar med blått. Bokningslistan skickas till 
fartygen  på  måndagen  samma  vecka  som  fartyget  avgår  och  då  ska  orderna  vara 
färdigsammanställda.  Efter  orderändringar  och  utifrån  transport‐  och 
uppställningsordningen skapas en lista i Excel över de faktiskt producerade kraftlinerrullarna, 
Vessel control, se bilaga F. 
 
Orderna ska vara Smurfit Kappa Kraftliner Piteå tillhanda senast onsdag vecka 0, det vill säga 
två veckor innan fartyget avgår, när så kallad closing date infaller, se figur 5.2. Veckan därpå 
producerar företaget produkterna utifrån inkommande order. Fartyget anländer till hamnen 
Haraholmen  vecka  2  och  inlastning  till  fartygets  lastutrymmen  sker  onsdag  och  torsdag 
samma  vecka.  När  lastningen  är  färdig  avgår  fartyget  på  torsdag  vid  lunchtid  för  att  nå 
Bremen  på måndag,  Sheerness  på  onsdag  och  Terneuzen  på  torsdag  vecka  3.  Efter  två 
veckor,  det  vill  säga  vecka  4,  är  fartyget  åter  i  hamnen  Haraholmen  och  proceduren 
upprepas. Detta inträffar varje vecka då företaget använder sig av två fartyg.  
 

 
Figur 5.2. Tidsserie. Egen figur, 2011‐05‐14. 

5.2 Inleverans 
Efter tillverkning placeras godset  i pappersmagasinet på sex ramper utifrån vilket fartyg de 
är  inbokade  på  och  därigenom  vilket magasin  de  ska  transporteras  till.  Godsets  etikett 
scannas och etiketten  innehåller  information  rörande destination. Godset hämtas därefter 
av  lastbilar,  som  kör  dygnet  runt,  genom  ett  helautomatiskt  rampsystem  varpå  det 
transporteras  från  pappersmagasinet  till  magasinen  i  hamnen  Haraholmen.  Det 
helautomatiska rampsystemet innebär att kraftlinerrullarna efter tillverkning placeras på ett 
rullband med nedsänkta gafflar som lyfts upp när lastbilen anlänt. Genom att gafflarna skjuts 
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in  i  lastbilens  lastutrymme  följer kraftlinerrullarna med och när gafflarna sedan sänks ner  i 
de spår som finns i lastbilens lastutrymme och skjuts ut stannar kraftlinerrullarna kvar, varpå 
transport  kan  ske.  Lastbilarna  lämnar  godset på  ramperna  i magasinen,  vilket  sker på  ett 
liknande  helautomatiskt  sätt  som  i  pappersmagasinet,  se  figur  5.3.  Lastbilschaufförerna 
lämnar en följesedel till truckförarna för manuell kontroll av att rätt artikel och kvantitet har 
levererats. Vid  ingången  till  rampen  finns ett signalsystem  i  form av en  lampa som blinkar 
när ett fordon befinner sig i närheten. 
 

 
Figur 5.3. Helautomatisk ramp. Egen figur, 2011‐04‐14. 
 
Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  använder  sig  av  tre  olika  sorters  truckar;  inlagringstruckar, 
utlastningstruckar  och  dragtruckar  som  drar maffivagnar,  på  vilka  produkterna  lastas  för 
vidare  transport  till  fartyget.  Vid  inleverans  används  inlagringstruckar,  dessa  placerar 
produkterna på anvisad plats i magasinen vertikalt ovanpå varandra, se figur 5.4. Detta sker 
utifrån  kartor  som  personalen  på  logistikavdelningen  upprättar  från  transport‐  och 
uppställningsordningen.  Lagerhållningskartorna  som  används  anger  var  artiklarna  ska 
placeras utifrån bredd, diameter och destination, den  senaste markerad med olika  färger, 
vilket förenklar arbetet för truckförarna. Detta placeringssystem har använts länge och är ett 
väl invant system hos personalen. 
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Figur 5.4. Inlagring i magasin. Egen figur, 2011‐04‐14. 

5.3 Lager 
Det finns flera magasin i hamnen Haraholmen, vilka används som genomströmningslager för 
färdigtillverkade kraftlinerrullar, se  figur 5.5.,  från Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, däribland 
magasin 4, 5, 8 och 1. Magasinen ägs av Piteå Kommun och Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 
hyr dessa.  
 

 
Figur 5.5. Lagerhållning av kraftlinerrullar. Egen figur, 2011‐04‐14. 
 
Magasin 4 och 5  I  Magasin  4  och  5  lagerhålls  kraftlinerrullar  med  varierande 

diameter  och  bredd,  dessa  ligger  i  lager  maximalt  en  vecka. 
Godset  har  destination  Europa  och  lastas  på  systemfartygen 
Balticborg och Bothniaborg. Magasin 4, se bilaga C, har en yta på 
9 800 m2 och magasin 5, se bilaga D, är  lite större med en yta på 
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10  000 m2.  Båda magasinen  rymmer  omkring  8 500  ton,  vilket 
motsvarar  cirka  4 000  kraftlinerrullar  beroende  på  fyllnadsgrad 
samt  kraftlinerrullarnas  bredd  och  diameter.  I mitten  av  lagren 
finns  en  ingång  från  långsidan  till  en  helautomatisk  ramp  för 
inleverans med lastbil. Dagens lagerutformning har vuxit fram och 
utvecklats  efter  rampens  placering  då  truckarna  måste  kunna 
transportera gods obehindrat. Det finns två utgångar, en vid varje 
kortsida,  för  utleverans  med  dragtruck  och  maffivagn  från 
magasinen. För magasinskiss se figur 5.6. 

 
Figur 5.6. Magasinskiss. Fritt efter Smurfit Kappa Kraftliner Piteås Intranät, 2011‐05‐16. 
 
Magasin 8  Magasin  8  innehåller  liknande  produkter  som magasin  4  och  5, 

men detta gods lagerhålls längre än godset i magasinen ovan och 
transporteras till udda destinationer. Detta  innebär destinationer 
dit  transporterna  går mer  sällan  då  orderna  inte  är  lika  stora, 
detta sker med konventionella fartyg. 

 
Magasin 1  Smurfit Kappa Kraftliner Piteå hyr magasin 1 vid behov. Magasinet 

innehåller  övrigt  gods,  exempelvis  virke  och  kraftlinerrullar  av 
sämre kvalité som fraktas med fartygen i mån av plats. 
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5.4 Utleverans  
Fartyget kommer in till hamnen Haraholmen i Piteå på tisdag kväll, se figur 5.2. Första skiftet 
börjar på onsdag morgon klockan 06.00 då magasinen börjar tömmas för inlastning av gods 
till under‐ och mellandäck i fartyget. Utifrån den stuvningsplan, se bilaga G, som styrman har 
upprättat  bestämmer  förman  lastningsordningen.  Tre  utlastningstruckar  används  vid 
utlastning av gods  från magasin 4 och 5 på maffivagnar, varav två utlastningstruckar  lastar 
gods  som  ska  till mellandäck  och  en  truck  lastar  gods  som  ska  till  underrum  i  fartyget. 
Dragtruckar drar maffivagnarna med gods från lagren till fartygen, se figur 5.7. 
 

 
Figur 5.7. Maffivagn med kraftlinerrullar. Egen figur, 2011‐04‐14. 
 
Beroende  på  diameter  kan  truckarna  och maffivagnarna  bära  olika  antal  artiklar,  detta  i 
samband med fordonens hastighet påverkar lasttiden, se tabell 5.1. 
  
Bärförmåga Ton Antal Ø 1250 mm Antal Ø 1400 mm 
Inlastningstruckar 10 1 1 
Utlastningstruckar 16 4 2 
Maffivagn 50 16 12 
Tabell 5.1. Truckinformation. Egen tabell, 2011‐04‐07. 
 
Två  traktorer på vardera däck  lastar av godset  från maffivagnarna  till anvisad plats utifrån 
den stuvningsplan som styrman har upprättat, se figur 5.8. Stuvningsplanen fastställs utifrån 
den  stuvningsfaktor  som  styrman  använt  sig  av  i  sina  beräkningar.  Vanliga  värden  på 
stuvningsfaktorn  är  mellan  1.40  ‐  1.45,  ju  högre  stuvningsfaktor  desto  tätare  är 
kraftlinerrullarna placerade i fartygets lastutrymme.  
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Figur 5.8. Inlastning till fartyg. Egen figur, 2011‐04‐14. 
 
När  det  andra  skiftet  börjar  används  en  traktor  på  undre  däck  eftersom  utrymmet  blir 
mindre  i  takt med att  fartyget  fylls. Andra  skiftlaget arbetar  till omkring klockan 23.00 på 
kvällen.  På  torsdag  klockan  06.00  fortsätter  utlastningen  från  magasinen  till  fartygets 
lastutrymmen. När det undre däcket fyllts, stängs en  lucka varpå godset även kan  lastas på 
luckan  på mellandäck.  Lastning  fortsätter  tills  fartyget  är  fullt  eller  lagret  tömts,  vilket  i 
genomsnitt tar 20 – 22 timmar. Därefter lämnar fartyget hamnen för att nå de destinationer 
som ingår i rutten.  
 
I Piteå  lastas  fartygen med godset som  främst består av kraftlinerrullar  från Smurfit Kappa 
Kraftliner Piteå. Den maximala  lasten ett  fartyg kan  frakta är 9 000  ton. Om det  finns mer 
utrymme  efter  att  de  planerade  orderna  lastats  på  fartyget  kan  gods  som  ligger  lagrat  i 
magasin 1 fraktas med fartyget.  
 
Då  företaget eftersträvar en hög omsättning bör  fartygen stå stilla så kort tid som möjligt, 
det vill säga att fartygen ska transportera gods så ofta som möjligt. Genom att snabbt kunna 
tömma  lagren  och  lasta  fartygen  är  detta  genomförbart  och  något  som  Smurfit  Kappa 
Kraftliner  Piteå  eftersträvar  då  kostnaden  för  att  abonnera  fartygen  är  omkring  110 000 
kronor per fartyg och dag.  
 
Den maximala takhöjden på mellandäck är 6 meter, men godset packas bara till en höjd av 
5.20 meter då personal på fartyget måste kunna förflytta sig ovanför  lasten för att placera 
skyddande luftkuddar runt godset. Den maximala takhöjden på underdäck är 4.80 meter och 
godset packas maximalt till en höjd av 4.40 meter. Personalen strävar efter att packa godset 
till den maximalt tillåtna packhöjden för att så mycket gods som möjligt ska rymmas. Detta 
leder  till  att  truckarna  kan  köra  snabbare  då  det  finns  mer  utrymme,  vilket  ökar 
effektiviteten. För att underlätta för personalen vid inlastning av gods till fartyget är höjd och 
längd markerat med vita streck på skrovets insida på väggar och golv. 
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Godset lastas på fartyget utifrån destination, vilket innebär att det gods som ska till den sista 
destinationen  placeras  längst  in  i  lastutrymmena  och  det  gods  som  ska  lastas  av  först 
hamnar  ytterst. Detta  skulle  kunna medföra att  fören på  fartyget på  sista  sträckan  tippar 
nedåt. För att undvika detta lastas inte fören till sin maximala höjd och det finns även tankar 
under bakre delen av fartyget under undre däck som kan fyllas med vatten för att jämna ut 
vikten så att fartyget förblir stabilt, ett så kallat ballastsystem.   
 
Ett signalsystem finns på fartygen för att underlätta fordonens framfart och undvika krockar. 
Det består av tre  lampor som chauffören tänder genom att trycka på en knapp, när denne 
passerat en sensor slocknar lamporna och övriga chaufförer vet att de kan köra.  

5.5 Lagerstyrning 
Lagerstyrning sker genom planering utifrån inkomna order och därefter produceras 
kraftlinerrullar som placeras i magasinen. 

5.5.1 Planering 
Lagerhållningskartorna,  som  inlagringstruckarna  placerar  godset  utifrån,  planeras  med 
utgångspunkt  i transport‐ och uppställningsordningen. Den karta som upprättas baseras på 
hur många kraftlinerrullar varje fack i magasinet rymmer, se tabell 5.2. Det finns två sorters 
fack  i magasin 4 och 5, stora och små. De stora facken är placerade  i magasinens mitt, där 
takhöjden är högst, medan de små facken är placerade längs magasinens långsidor. Genom 
att orderändringar sker kontinuerligt, dels från säljkontor och störningar i produktion, måste 
kartan planeras om utifrån volym‐ och diameterändringar, vilket är tidskrävande. 
 

Bredd 
Antal i 
höjd  Antal/fack Ø 140 cm Antal/fack Ø 125 cm

      Stort fack  Litet fack Stort fack Litet fack

0‐160  4  80  40 96 48

161‐230  3  60  30 70 36

231‐  2  40  20 48 24

Tabell 5.2. Antal kraftlinerrullar som varje fack rymmer. Egen tabell, 2011‐05‐04. 

5.5.2 Påfyllningsfrekvenser 
Produktionen  planeras  utifrån  ytvikt,  vilket  innebär  att  produkterna  produceras  efter  ett 
givet produktionsschema där ytvikten, det vill säga  tjockleken på pappret, är den styrande 
faktorn,  se  bilaga  H.  Produktionsschemat  beskriver  i  vilken  ordning  de  olika  ytvikterna 
produceras. Tillverkningen påbörjas med de lägsta ytvikterna, för att därefter långsamt stiga 
till den högsta ytvikten, för att sedan långsamt sjunka till den lägsta ytvikten igen och detta 
sker under en två‐veckors period och upprepas kontinuerligt. Normalt för att Smurfit Kappa 
Kraftliner Piteå ska producera en viss ytvikt krävs att behovet av ytvikten är minst 200 ton, 
annars blir ställkostnaderna  för stora. Produktionsschemat  följs  i regel, men ändringar kan 
inträffa. Dessa ändringar kan bero på  råvaror av sämre kvalité, vilket  leder  till att ytvikten 
måste  öka  för  att  pappret  fortfarande  ska  vara  hållbart  och  av  god  kvalité.  Vidare  kan 
orderändringar leda till att ytvikten måste justeras för att företaget ska kunna tillfredsställa 
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kundernas behov. Företaget eftersträvar att följa produktionsschemat eftersom stora hopp 
mellan ytvikterna genererar stora kostnader i form av kvalitetsförluster.  
 
Magasin  4  och  5  fylls  på  kontinuerligt  med  färdigproducerade  kraftlinerrullar  som 
transporteras med  lastbilar  från  Smurfit  Kappa  Kraftliner  i  Piteå  till  hamnen Haraholmen. 
Lastbilarna fraktar gods 24 timmar per dygn och omsättningshastigheten  i magasin 4 och 5 
är relativt hög då godset endast ligger lagrat i maximalt två veckor.  

5.5.3 Orderkvantiteter 
Orderna  inkommer  till Smurfit Kappa Kraftliner Piteå  löpande och  förs  in  i Vessel Control. 
Nya order och ändringar av redan  lagda order kan  inkomma fram till fartyget börjat  lastas. 
Det  som  faktiskt  producerats  och  levererats  till  magasinen  förs  in  i  transport‐  och 
uppställningsordningen, som är en sammanställning av Vessel Control, inklusive ändringar. 

5.5.4 Prognostisering 
I magasin 4 och 5 används  ingen prognostisering  i dagsläget. De  lager  som Smurfit Kappa 
Kraftliner  Piteå  har  utomlands  i  Tyskland,  Storbritannien  och  Nederländerna  är 
färdigvarulager  och  säkerhetslager.  De  tidigare  fylls  på  utifrån  beräkningar  enligt 
prognosmetoden  för exponentiell utjämning med utjämningskonstanten 0.1. För att kunna 
lagerhålla tillräckliga mängder gods i säkerhetslagren bestäms dessa utifrån servicenivån.  

5.6 Kontroll 
Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  har  låg  felfrekvens  då  få  kraftlinerrullar  skickas  tillbaka  på 
grund av att de är  skadade eller  feltillverkade.  I genomsnitt  skickas det  tillbaka en  till  två 
kraftlinerrullar  av  cirka 4 000  vid  varje  rutt  som  fartygen går. Upptäcks  fel eller  skada på 
kraftlinerrullarna  vid  lagerhållningen  ställs dessa  åt  sidan  för  att  sedan  skickas  tillbaka  till 
fabriken där de  används  som pappersmassa  för  tillverkning  av nya  kraftlinerrullar. Är det 
möjligt att korrigera detta på plats vid exempelvis skada på det yttre pappersskiktet kan det 
tas bort. 
 
Kraftlinerrullarna mäts och vägs utifrån en liten streckkod, ett så kallat födelsenummer, som 
de  får  direkt  efter  produktion.  Efter  att  vikt  och  storlek  kontrollerats  tilldelas  de  en  stor 
etikett, varpå kraftlinerrullarna placeras i pappersmagasinet i väntan på vidare transport till 
hamnen  eller  järnvägen.  I  ett  laboratorium  på  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  kontrolleras 
hållfastheten och ytskiktet på kraftlinerrullarna genom olika  tester.  I hamnen Haraholmen 
utförs kontroller av renligheten för att godset ska lagras på ett hygieniskt sätt då det inte är 
skyddat mot  yttre påverkan.  Städning  i magasin 4 och 5  sker  kontinuerligt efter  fartygets 
avgång, när magasinet är tomt. Hanteringen av godset är av största vikt då kraftlinerrullarna 
inte  får  skadas. Lagring bör därför  ske på ett  sätt  som  förhindrar att de går  sönder, detta 
kontrolleras genom att personalen observerar hanteringen av godset.  
 
Genom att kraftlinerrullarna ska användas vid bland annat  förpackning av  livsmedel är det 
viktigt att städning sker kontinuerligt, både i magasinen och på fartygen. Efter att personalen 
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studerat  renligheten  och  godsets  skick  fattas  beslut  angående  huruvida  de  klarar  de 
hygienmässiga kraven och rapport skrivs. 

5.7 Identifikation av störningar i processen 
Utifrån  observationer  och  intervjuer  under  arbetets  gång  har  störningar  och  problem  i 
lagerhållningen och tillhörande aktiviteter åskådliggjorts, dessa sammanställs nedan. 
 
Störningar i och med planering av lagerhållning   

 Planering  och  förberedelser  inför  utformandet  av  lagerhållningskartan  kan 
effektiviseras  genom  ett  mer  automatiserat  system  då  lagerhållningskartan  i 
dagsläget utformas manuellt av logistikpersonalen i hamnen.  

 

 Magasin 4 är dimensionerat för att rymma en mindre mängd gods än magasin 5 och 
när produktionen ökar på grund av ökad efterfrågan blir det trångt och utrymme från 
andra magasin  kan  behöva  användas  till  förvaring  av  gods  påpekar  personalen  på 
Bottenvikens Stuveri AB.  

 

 Då orderändringar kan uppkomma  i  sista minuten blir det mycket extra arbete  för 
logistikpersonalen i hamnen med planering och utformning av lagerhållningskartan. 

 
Störningar med inleveranser 

 Eftersom det är manuell kontroll av godset vid inleverans menar hamnpersonalen att 
fel kan uppstå på grund av den mänskliga faktorn, exempelvis fel placering av eller fel 
mängd mottagna artiklar i magasinen. 
 

 När det inkommer en kraftlinerrulle till magasinen med en bredd eller diameter som 
inte finns med på lagerhållningskartan menar truckförarna att det är tidskrävande att 
hämta en ny uppdaterad lagerhållningskarta. 
 

 Det kan ibland vara en stor volym gods som ska transporteras från fabriken till olika 
magasin  i  hamnen  Haraholmen.  Detta  kan  leda  till  att  flaskhalsar  bildas  i 
pappersmagasinet om det inte finns tillräckligt många lediga ramper som godset kan 
förvaras på i väntan på transport med lastbil till hamnen. 

 

 Ett stort flöde av gods från pappersmagasinet till hamnen orsakar flaskhalsar om det 
inte  finns  tillräckligt många  lastbilar  som  kan  transportera  godset,  vilket  även  kan 
leda till att ramperna i pappersmagasinet blir fulla. 

 

 När  stora volymer gods  ska  transporteras  in  i  lagret kan  lastbilarna bli  tvungna att 
vänta på varandra. Då det endast finns en helautomatisk ramp i varje magasin där en 
lastbil kan  lämna  sitt gods måste  inlagringstruckarna placera ut godset  i magasinet 
innan nästa lastbil kan lämna av sitt gods.  
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 Det kan uppstå problem  ifall  inte allt gods som ska  transporteras med  fartyget har 
nått  hamnen  när  fartyget  ska  lastas.  Då  måste  hamnpersonalen  undersöka  i 
datasystemet  hur  mycket  som  är  tillverkat  i  fabriken  och  skickat  till  hamnen 
Haraholmen. Finns godset i fabriken, skickas det till hamnen med lastbil. Problem kan 
uppstå  om  den  sista  lastbilen  kommer  före  någon  av  de  föregående  lastbilarna 
eftersom personalen i hamnen då tror att de mottagit allt gods, exempelvis om lastbil 
två åker och tankar och  lastbil tre kommer till hamnen före lastbil två. Detta blir ett 
problem  eftersom  godset  registreras  som  mottaget  i  hamnen  när  det  lämnar 
pappersmagasinet.  Skulle  inte  godset  vara  färdigproducerat  måste  personalen  ta 
ställning  till hur  länge  fartyget  ska vänta på det. Aspekter att beakta är  lastning av 
gods på fartyget utifrån destination; har  lastning av gods som ska av tidigare än det 
gods som inte har ankommit placerats framför finns det ingen möjlighet att lasta på 
det längre.  
 

 Det förekommer ett ojämnt flöde av gods från fabriken till hamnen Haraholmen på 
grund av att produktionen sker utifrån ytvikter. Detta då vissa länder beställer större 
mängder  gods  av en  specifik  ytvikt och produktion  sker  av en  ytvikt  i  taget. Detta 
leder till att  lastbilarna  ibland  inte hinner  leverera gods då företaget exempelvis har 
producerat  stora mängder  som  ska  till hamnen. Detta menar hamnpersonalen har 
lett  till  att  fler  lastbilar  och  truckar måste  användas,  vilket  har  skapat  oordning  i 
hamnen. 

 
Störningar med lagerhållning   

 Eftersom kraftlinerrullarna  inte scannas eller  facksättningen registreras  i  lagret kan 
det vara svårt att veta vilken kraftlinerrulle som är placerad var  i magasinet, menar 
personalen  i  hamnen  Haraholmen.  Detta  då  de  kan  behöva  hitta  en  specifik 
kraftlinerrulle som exempelvis är skadad.   

 

 För att minimera problem vid utlastning och underlätta kontroll av att allt gods är 
lastat  i  fartyget bör godset placeras mer samordnat utifrån diameter och bredd än 
det är i dagsläget, enligt förman och styrman. 

 

 I dagsläget förekommer enbart ett signalsystem bestående av en lampa som blinkar 
vid  rörelse  i  närheten  av  ingången  till  inlastningsrampen  samt  backvarnare  på 
truckarna. Dock finns inget varningssystem någon annanstans i magasinen eller nära 
anslutning till dessa.  

 

 Magasin 1  läcker och personalen menar att det helst  inte ska används för förvaring 
av kraftlinerrullar.  
 

 Magasin  8,  som  ska  fungera  som  ett  avlastningsmagasin,  är  fullt.  Detta  blir  ett 
problem  ifall  det magasin  som  används  denna  vecka, magasin  4  eller  5,  blir  fullt 
eftersom enbart ett av dessa två magasin används åt gången. 
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Störningar med utleveranser 

 Utlastningen måste ske enligt stuvningsplanen och det kan bli trångt i magasinen vid 
utleverans  om  flera  truckar  måste  hämta  gods  från  samma  ställe  påpekar 
truckförarna. 
 

 Stuvningsplanen  är  inte  konsekvent  och  styrmännen  använder  sig  inte  av  samma 
stuvningsfaktor. Detta  gör det  svårt  för personalen på Bottenvikens  Stuveri AB  att 
lasta fartyget på ett optimalt sätt menar hamnpersonalen. 
 

 Styrman menar att traktorerna som används i fartygens lastutrymmen är för stora då 
ytorna är begränsade, vilket medför ökad risk för kollisioner. 



       

                                                                                        
 

 
 

40 
Kapitel 6 Analys 

– Effektivisering och optimering av lagerytor ‐ 

 

 

Kapitel 6 Analys  
I  detta  kapitel  analyseras  företaget  i  nuläget, med  fokus på  lager,  utifrån  de  teorier  som 
behandlats i tidigare kapitel. 
 
Lager är resurskrävande och bör kontinuerligt  ifrågasättas, vilket Lumsden  (2006) påpekar, 
och  därför  är  en  ingående  granskning  av  företags  lager  viktigt.  Detta  för  att  identifiera 
eventuella  brister  och  störningar  i  lagerhållningen  och  anslutande  aktiviteter.  För  Smurfit 
Kappa Kraftliner Piteå är  förekomsten av  lager viktig  för  förvaring av artiklarna  i väntan på 
distribution med  fartyg. Problemet med  lagren  i nuläget  är  inte huruvida de  ska existera, 
utan hur planeringen av lagerytorna, de fysiska flödena, lagerhållningen och spårbarheten på 
artiklarna kan förbättras.   

6.1 Inleverans 
Lumsden (2006) diskuterar de faktorer som påverkar leveransservicen, vilken är viktig för att 
företag ska kunna behålla sina nuvarande kunder och utöka sina marknadsandelar. Eftersom 
Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  enbart  använder  sig  av manuell  kontroll  av  godset  för  att 
verifiera att rätt artikel  i rätt kvantitet  levererats kan den mänskliga faktorn  leda till att fel 
uppstår, vilket i slutändan kan leda till negativa konsekvenser för företaget.  

 
När stora volymer gods transporteras  från  fabriken och till magasinen kommer  lastbilar bli 
tvungna att vänta på föregående inleverans, vilket hindrar det fysiska flödet. Vidare hindras 
det fysiska flödet om inte allt gods som ska transporteras med fartyget har nått hamnen när 
fartyget ska  lastas. Detta kan härledas till Just‐In‐Time‐filosofin där flaskhalsar beskrivs som 
något som kan hindra flödet, enligt Lumsden (2006). Genom att produkterna  inte  levereras 
direkt till kund från hamnen påverkar små förseningar inte leveranssäkerheten till kund. Blir 
det däremot större  förseningar som påverkar  fartygets avgång hindras  flödet och  leverans 
till kund blir försenad, vilket går emot Just‐In‐Time‐filosofins principer. 
 
Tjänstemännens  Centralorganisation  (2011)  förespråkar  en  god  arbetsmiljö  och  en 
arbetsplats  utan  olyckor med  personalens  säkerhet  i  åtanke.  Om  ett  stort  antal  fordon 
befinner sig på samma plats i lagren samtidigt är risken för att olyckor ska uppstå stor. Det är 
därför viktigt att chaufförerna till de olika fordonen vet hur och var de ska köra utifrån ett 
system  som  förenklar  deras  utförande  av  arbetsuppgifter,  något  som  Lumsden  (2006) 
nämner i samband med en av Just‐In‐Time‐principerna. Utformningen av magasin 4 och 5 är 
i dagsläget funktionell med den helautomatiska avlastningsrampen  i mitten, detta  leder till 
att  lastbilarna  inte  behöver  köra  runt  inne  i  lagret  bland  truckarna,  vilket  förbättrar 
arbetsmiljön.  

6.2 Lagring 
Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  använder  sig  av  färdigvarulager,  i  form  av 
genomströmningslager,  i  hamnen  Haraholmen.  Syftet  med  ett  färdigvarulager  är  enligt 
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Lumsden (2006) att garantera kunderna tillgängliga produkter, men de kan samtidigt binda 
stora mängder kapital. Då magasin 4 och 5 är genomströmningslager med en  relativt hög 
omsättningshastighet blir  inte konsekvenserna av den  stora mängd bundet kapital  i dessa 
lager lika stora som om godset hade lagerhållits under en längre tid.  
 
Eftersom  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  använder  sig  av  stora  lager  på  få  ställen  innebär 
detta en centralisering av  lagerhållningen enligt Mattsson  (2002). Detta är  fördelaktigt  för 
företaget i och med att de kan transportera större mängder gods per transporttillfälle. Detta 
genererar i en effektivare lagerhållning där större investeringar kan införas i form av ett mer 
automatiserat lagersystem då fokus ligger på färre lager än vid decentraliserad lagerhållning 
(ibid).  Inför  det  planerade  produktionsstoppet  kommer  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  att 
bygga upp ett  förväntat  lager  i hamnen  (Arnold et al., 2008) baserat på prognoser. Fokus 
kommer att  ligga på att  försöka  tillgodose dess skandinaviska kunders behov av produkter 
under stoppet.  
 
Gods  kan  lagerhållas  utifrån  olika  lagringsmetoder  enligt  Lumsden  (2006).  Smurfit  Kappa 
Kraftliner  Piteå  staplar  kraftlinerrullarna  vertikalt  direkt  på  golvet  och  på  varandra  från 
väggen och utåt i olika fack. Denna lagringsmetod benämns fristapling och är den metod där 
lagervolymen nyttjas effektivast menar Lumsden (2006).  
 
Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  placerar  i  nuläget  godset  i  magasin  4  och  5  enligt 
likhetsprincipen  (Lumsden,  2006)  i  och med  en  relativt  god  sortering  utifrån  destination. 
Företaget  bör  dock  även  försöka  placera  godset  mer  samordnat,  enligt 
familjegruppsprincipen  (ibid),  utifrån  dimensionerna  diameter  och  bredd  än  det  är  i 
dagsläget.  Detta  eftersom  det  är  viktigt  att  hålla  samman  likadana  diametrar  för  att 
underlätta stapling på varandra samt att  lastningen på fartygen ska vara så tät som möjligt 
för att förhindra skador på godset som kan uppkomma på grund av hård sjö. Vidare är det 
viktigt  att  hålla  samman  bredderna,  det  bör  inte  skilja mer  än  två  decimeter  i  bredd,  på 
grund av att utlastningstruckarna lyfter fler än en kraftlinerrulle åt gången. När de sedan ska 
placera artiklarna på maffivagnen kan artikeln med mindre bredd falla och skadas.  Slutligen 
underlättas även  lastningen på  fartyget  ifall bredderna hålls samman eftersom höjden kan 
utnyttjas maximalt. Små skillnader i bredderna är dock positivt då artiklarna stabiliserar och 
låser fast varandra vid hård sjö genom att skarvarna hamnar på olika ställen i höjdled.   
 
I magasin 4 och 5 som Smurfit Kappa Kraftliner Piteå använder för lagring av kraftlinerrullar 
uppfylls  inte kraven som Lumsden  (2006) anger  för en optimal  lagerutformning. Det  första 
som berör hög  fyllnadsgrad upplevs bristfälligt då  företaget  använder  sig  av ett  lager per 
vecka eftersom enbart det magasin som innehåller gods som ska transporteras med fartyget 
den veckan har hög  fyllnadsgrad. Det andra kravet, vilket är att minimera transportarbete, 
uppfylls på ett relativt  fördelaktigt sätt genom att godset placeras  för att  förhindra onödig 
transport. Det sistnämnda kravet som  innebär förenklat  lagerarbete är även det bristfälligt 
då sökning av en specifik kraftlinerrulle är tidskrävande, men samordning utefter destination 
och dimensioner förenklar sökandet. 
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Den  lagringsprincip  som  används  för  de  olika  lagringsfacken  i magasin  4  och  5  är  LIFO 
(Lumsden, 2006) då den artikel som sist lastats in i lagringsfacket lastas ut först till fartygets 
lastutrymmen. Vid  tillämpning av  LIFO‐principen nämner Lumsden  (2006) att vissa artiklar 
kan  lagerhållas  länge,  detta  är  inte  fallet  i  magasin  4  och  5  eftersom  lagren  töms 
kontinuerligt.  När  det  kommer  till  lagring  av  gods  i  hela magasinen  är  det  inte  lika  lätt 
definierat  vilken  lagringsprincip  som  tillämpas  utan  det  beror  istället  på  när  orderna 
inkommer till fabriken och transporteras till magasinen. 
 
Just‐In‐Time‐filosofin  (Lumsden, 2006)  förespråkar vikten av att  identifiera problem  för att 
kunna lösa dem. Personalen i hamnen har upptäckt problem i och med spårbarheten av en 
specifik  kraftlinerrulle  och  problemet  ligger  i  att  scanning  av  inkommande  artiklar  till 
magasin 4 och 5 inte förekommer. Utan scanning är det tidskrävande för personalen när de 
ska  hitta  en  specifik  kraftlinerrulle  i magasinen.  Detta  är  även  en  viktig  aspekt  att  ta  i 
beaktande  vid  layoutplanering  i  och  med  en  strävan  att  nyttja  lagerytorna  maximalt 
samtidigt som artiklarna ska vara tillgängliga och lätta att hitta, vilket förenklar lagerarbetet 
(ibid). 
 
I  dagsläget  förekommer  enbart  ett  signalsystem  bestående  av  en  lampa  som  blinkar  vid 
rörelse i närheten av ingången till den helautomatiska rampen i magasin 4 och 5. Dessvärre 
finns  inget  varningssystem  på  truckarna,  någon  annanstans  i  magasinen  eller  i  nära 
anslutning till dessa, vilket  innebär att det  föreligger en ökad risk  för olyckor  i och med de 
många  fordon  som  fraktar  gods.  Detta  leder  inte  till  en  god  arbetsmiljö  enligt 
Tjänstemännens Centralorganisation (2011).  

6.3 Utleverans 
Enligt Lumsden (2006) innebär trepartslogistik att utvalda funktioner hanteras av ett externt 
företag.  För  Smurfit Kappa Kraftliner Piteå  råder  trepartslogistik  i och med  lagerhållning  i 
hamnen  Haraholmen  och  fartygstransporterna.  Detta  då  Bottenvikens  Stuveri  AB  äger 
magasinen  i  hamnen Haraholmen och  tillhandahåller  lagertjänster  samtidigt  som  rederiet 
Wagenborg sköter fartygstransporten till Europa.  
 
Som tidigare nämnts angående Just‐In‐Time‐filosofin påpekar Lumsden (2006) att för att det 
fysiska flödet ska fungera så smidigt som möjligt bör arbetet göras så enkelt som möjligt för 
att  det  lättare  ska  kunna  anammas  av  personalen  och  utföras  effektivare.  Genom  att 
stuvningsplanen  inte  är  konsekvent  för  alla  styrmän  då  de  använder  sig  av  olika 
stuvningsfaktorer blir det svårare för personalen att anpassa sig och utföra sitt arbete på det 
enklaste sättet.  
 
På  samma  sätt  som vid  inleverans kan det  föreligga en  risk  för krockar vid utleverans om 
flera  truckar  behöver  hämta  gods  från  samma  ställe,  vilket  kan  innebära  minskat 
arbetsutrymme. De  truckar  som  används  vid utlastning  försöker  i  största möjliga mån  att 
frakta gods från olika platser  i  lagret och de maffivagnar de  lastar godset på står placerade 
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vid  utgångarna  på  respektive  kortsida,  vilket minskar  risken  för  olyckor.  Även  i  fartygens 
lastutrymmen kan det bli  trångt med de  truckar som används  i nuläget, vilket kan  leda  till 
ökad risk för olyckor och att arbetet fördröjs. I och med riskerna för olyckor är det viktigt att 
beakta  säkerheten  för  att  förbättra  arbetsmiljön  för  personalen  enligt  Tjänstemännens 
Centralorganisation (2011).  

6.4 Lagerstyrning 
Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  använder  sig  i  nuläget  inte  av  någon  teori  vid 
lagerutformningen  eller  av  prognoser  för  att  förutse  kommande  order  och  därigenom 
bestäms  ingen  fast  placering  av  godset  i  magasin  4  och  5.  Istället  utformas  den 
lagerhållningskarta  som  truckförarna  använder  sig  av  vid  lastning  av  gods  från  vecka  till 
vecka. En nackdel med detta är att personalen  inte kan, utifrån erfarenhet, veta var godset 
ska  placeras  i  lika  stor  utsträckning  som  om  fasta  lagerplatser  hade  legat  till  grund  för 
placeringen. Om  företaget hade använt  sig av prognostisering  för att kunna  förutse order 
och  kunna  bestämma  fasta  lagerplatser  hade  de  kunnat  nyttja  sina  resurser  på  ett 
effektivare sätt enligt Arnold et al.  (2008). Då prognoser ofta  innehåller en viss mängd  fel 
kan det vara  fördelaktigt att hålla några  lagringsfack  tomma och  tillgängliga  för eventuella 
felmarginaler mellan de prognostiserade och verkliga värdena. 

6.5 Distributionssystem 
Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  använder  sig  till  största  delen  av  fartyg  som 
distributionsmedel, men även tåg och lastbilar, för frakt av gods till kunder. Vidare använder 
sig  även  företaget  av  intermodala  transporter  i  vissa  fall.  Segerstedt  (2008)  påpekar  att 
fartygstransporter  är  förhållandevis  långsamma  jämfört  med  exempelvis 
järnvägstransporter.  Dock  leder  de  förhållandevis  ineffektiva  järnvägsflödena  när 
landsgränser  korsas  och  tåget  går  från  en  järnvägsförvaltning  till  en  annan  till  att  även 
järnvägstransporter är relativt långsamma. På grund av detta blir det inte så stor skillnad i tid 
mellan fartygs‐ och järnvägstransporter.  
 
För  kunderna  har  det  inte  så  stor  betydelse  vilket  transportmedel  som  används  så  länge 
produkterna kommer fram i tid. På grund av detta blir det ingen större nackdel att använda 
sig  av  fartygstransporter  då  produkterna  oftast  kommer  fram  i  rätt  tid  till  skillnad  från 
järnvägstransporter då godset förhållandevis ofta levereras fel dag på grund av oförberedda 
stopp. Detta är något som kan relateras till Just‐In‐Time‐transporter där leveranssäkerheten 
är en viktig faktor, enligt Lumsden (2006). 
 
Då företaget transporterar stora mängder gods till sina färdigvarulager i Europa varje vecka 
är  det  enligt  Segerstedt  (2008)  effektivt  att  använda  fartygstransporter  då  de  är 
kostnadseffektiva och kan frakta stora volymer på samma gång.  
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Kapitel 7 Layoutplanering 
I  kommande  kapitel  förklaras  hur  förbättringsförslag  på  lagerlayouter  i magasin  4  och  5 
arbetats fram och dessa beskrivs mer utförligt utifrån fördelar och nackdelar med respektive 
förslag.  Vidare  ges  förslag  på  hur  företaget  kan  undvika  de  problem  och  störningar  som 
framkommit under studien. 
 
Utifrån  nulägesbeskrivningen  och  analysen  som  presenteras  i  tidigare  kapitel  har  olika 
problem  i och med Smurfit Kappa Kraftliner Piteås  lager  i hamnen  identifierats. Genom att 
undersöka  förbättringsmöjligheter  och  analysera  dessa  utifrån  teori  kan  lagerhållningen 
effektiviseras. Utifrån  jämförelse mellan nulägesbeskrivningen och  teorin stod det klart att 
företaget  inte  baserar  sin  lagerutformning  i  magasin  4  och  5  på  någon  teori.  Därför 
undersöktes olika teoretiska tillämpningsmetoder för  lager  i syfte att finna  lämplig teori att 
basera ett lagerutformningsförslag på. Magasin 4 och 5 består av specifika artiklar med hög 
omsättningshastighet som bör placeras i lagret på ett speciellt sätt. Placeringen av produkter 
sker utifrån  lastordning och  stuvningsplan,  vilket  gör det  svårt  att  tillämpa någon  specifik 
teori  på  detta  komplexa  lagerhållningssystem,  exempelvis  ABC‐analys  då  alla  artiklar  ska 
transporteras med fartyget och är lika viktiga. Dock har last‐ och avståndsanalys tillämpats i 
form av att hänsyn har tagits till in‐ och utlastning samt avstånd.  
 
Framtagandet av förbättringsförslag utgick från antagandet att produktionen fortsättningsvis 
kommer  att  likna  dagens. Vidare  togs  de  begränsade  lagerytorna  i magasin  4  och  5,  den 
begränsade  takhöjden,  truckarnas  behov  av  arbetsutrymme, möjlighet  till  städning  samt 
utlastningsordningen  utifrån  stuvningsplanen  i  beaktande.  I  arbetet  med  att  kunna 
presentera förbättringsförslag för lagerutformningen strävade vi efter att uppfylla Lumsdens 
(2006) tre önskemål som beskrivs i kapitel 4.2.4. 
 
Något  som  kommer  att  användas  vid  prognostisering,  planering  av  förslag  på 
lagerutformningar och programmering av den automatiserade summeringsfilen är att stapla 
kraftlinerrullar  som är mellan 161  till 235 centimeter  tre  i höjd  i mitten av magasinen där 
takhöjden inte är lika begränsande som på sidorna, se tabell 7.1.  
 

Bredd 
Antal i 
höjd  Antal/fack Ø 140 cm

Antal/fack Ø 125 
cm 

      Stort fack  Litet fack Stort fack Litet fack

0‐160  2  80  40 96 48

161‐235  3  60  30 70 36

236‐  4  40  20 48 24

Tabell 7.1. Tabell över framtaget förslag. Egen tabell, 2011‐05‐25. 
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Utifrån analys av de två senaste orderna, vecka 18 och 19, framkom att lagerhållningsfack 
går att spara in genom att stapla högre, se tabell 7.2. För vecka 18 krävdes det tidigare elva 
lagerhållningsfack, medan det genom högre stapling endast krävs åtta och för vecka 19 
krävdes det tidigare 22 lagerhållningsfack medan med den nya staplingen krävs 15 fack. Som 
tabellen visar resulterar den högre staplingen i att tre respektive sju lagerhållningsfack 
sparas in för de senaste veckorna.  
 

Vecka  Diameter (cm)  Antal kraftlinerrullar (st)  Antal insparade fack (st) 

18  120 ‐ 125  203 3 

   140  35 0 

19  120 ‐ 125  429 6 

   140  68 1 

Tabell 7.2. Exempel över insparade lagerhållningsfack. Egen tabell, 2011‐05‐25. 

Finns önskemål om ännu högre stapling av kraftlinerrullar  i magasinens mitt bör truckarnas 
lastningsmöjligheter och takhöjdens begränsningar tas  i beaktande då utlastningstruckarna 
inte kan lyfta lika högt som inlagringstruckarna. 
 
För  förbättring  av  lagerutformningen  undersöktes  tidigare  order,  i  Vessel  Control,  och 
samband identifierades mellan orderstorlek och variablerna destination, diameter och bredd 
för att kunna utforma prognoser för nästkommande vecka och därigenom förutse framtida 
behov  (Arnold et al., 2008). Detta  för att vi skulle kunna bilda oss en uppfattning över hur 
många lagringsfack i magasinen varje specifik artikelsort kräver utifrån variablerna och tabell 
5.2.  Genom  att  prognostisera  detta  blir  det  enklare  att  tillämpa  ett  fast  facksystem  på 
kartan,  vilket  leder  till  en  bättre  samordning  av  artiklarna  utifrån  variablerna.  Som 
prognosmetod  användes  glidande  medelvärde  (Segerstedt,  2008),  för  beräkningar  av 
prognoser se bilaga I.  

 
Prognostiseringen  med  glidande  medelvärde  baserades  på  sex  mätvärden  för  vardera 
magasin, detta för att minska betydelsen av tillfälliga avvikelser (Segerstedt, 2008). Glidande 
medelvärde  är  mer  fördelaktig  som  prognosmetod  eftersom  de  inkommande  orderna 
ändrades vid årsskiftet 2010/2011 från att godset som egentligen skulle lastas av i Terneuzen 
istället  fick slutdestination Bremen, vilket  innebär att det kommer  fram  tre dagar  tidigare. 
För att kunna använda  sig av exponentiell utjämning bör  fler mätvärden användas  för att 
kunna beräkna ett tillförlitligt värde på utjämningskonstanten (Segerstedt, 2008).  
  
Det  antal  lagringsfack  som  beräknades  utifrån  prognoserna  för  lagerhållning  av 
kraftlinerrullar  sågs  som  små  fack, det vill  säga  storleksmässigt  som  lagringsfacken utefter 
magasinens  långsidor och varje stort fack  i mitten av magasinen betraktades som två små. 
Detta  för  att  underlätta  beräkningar  och  programmeringen.  Vidare  har  hänsyn  tagits  till 
stora  variationer  i  order,  vilket  skulle  kunna  innebära  att  kommande  order  blir  större  än 
prognoserna  förutspått.  Ibland  har  därför  större  vikt  lagts  på  tidigare  order  som  ligger 
närmare  i tid och är mer aktuella än på de äldre på vilka prognoserna har baserats. För att 
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försäkra oss mot prognosernas osäkerhet har vi i dessa fall lagt till fack när det ansetts vara 
nödvändigt. Utifrån de prognoser som tagits fram över tidigare order går det att urskilja ett 
samband mellan orderna  för hur  stora dessa är  för de olika destinationerna, diametrarna 
och bredderna. Vidare  finns ett  tydligt  samband  för  respektive  fartyg, det vill  säga att det 
skiljer  sig  lite mellan  jämna och ojämna  veckor  i order. Prognostiseringen  ledde  till  att  vi 
kunde  uppskatta  hur  många  lagerhållningsfack  som  krävdes  i  respektive  magasin  vid 
utformning av förslag på lagerhållningskartor. 
 
De lagerutformningar som har analyserats är att använda sig av ett magasin i taget eller att 
nyttja halva utrymmena i magasin 4 och 5 parallellt. Lagerutformningen som innebär att ett 
magasin i taget används är liknande det som företaget använder i dagsläget. Personalen på 
Bottenvikens  Stuveri  AB  har  påpekat  att  speciellt magasin  4  upplevs  för  litet.  Enligt  våra 
beräkningar  finns  det  teoretiskt  utrymme  för  godset, men  det  är  små marginaler  om  ett 
magasin  i  taget  används. De  små marginalerna  kan  orsaka  problem  då  prognoser  kräver 
felmarginaler  på  grund  av  osäkerheten  som  råder.  Ändringar  i  inkommande  order  och 
störningar  i  fabriken kan  leda  till platsbrist  speciellt  i magasin 4. För att  frigöra  lagerytor  i 
speciellt  magasin  4  har  förslag  tagits  fram  på  att  lagerhålla  produkter  med  destination 
Sheerness och diameter 140 centimeter  i det andra magasinet. Till exempel  lagerhålls alla 
produkter  för denna  vecka  i magasin  4  förutom produkter med diameter  140  centimeter 
som  ska  transporteras  till  Sheerness,  vilka  lagerhålls  i magasin  5  och  tvärtom  för  veckan 
efter. Detta  förslag  kommer att  tittas närmare på,  se bilaga K  för  lagerutformningsförslag 
och bilaga J för färgförteckning. 
 
Det positiva med lagerutformningen är att personalen är van att använda sig av ett magasin i 
taget och det kan då upplevas som mer  fördelaktigt  från personalens sida, vilket även kan 
innebära  att  arbetet  utförs  snabbare  till  en  början.  På  grund  av  platsbristen  kan 
användandet  av  det  andra  magasinet  för  lagerhållning  av  produkter  med  destination 
Sheerness  vara  positivt. Genom  att  kombinera  det  gamla  lagerhållningssystemet med  ett 
system  som genererar mer  lagerutrymme utnyttjas personalens erfarenhet  samt  lagerytor 
som  annars  hade  varit  tomma.  Till  viss  del  kan  in‐  och  utlastning  ske  i  olika  magasin 
samtidigt, vilket kan upplevas mer strukturerat i och med särskiljningen. Dock bör hänsyn tas 
till produkter med destination  Sheerness, men  i  jämförelse med  användning  av  två halva 
magasin  åt  gången  leder  detta  till  att  antalet  fordon  som  befinner  sig  på  samma  plats 
minskar.  Därigenom  kan  antalet  krockar  och  olyckor  motverkas,  vilket  förbättrar 
arbetsmiljön. Något som bör beaktas är att det blir fordon utspridda på flera ställen och det 
är svårt att veta var alla befinner sig till skillnad från om alla arbetar på samma ställe och ser 
varandra. 
 
Det andra möjliga alternativet för  lagerutformningen är att använda sig av båda magasinen 
samtidigt. Detta är gynnsamt utifrån de  felmarginaler som prognosernas osäkerhet kräver. 
Det  blir mer  ledigt  utrymme  som  kan  användas  till  lagring  av  artiklar  som  tillkommer  på 
grund  av  fel  i  prognoserna  samt  interna  och  externa  faktorer.  Genom  analys  av  olika 
varianter av  lagerhållning  i  två magasin  samtidigt har några  förslag utarbetats. Den  första 
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varianten  innebär  att  alla  destinationer  placeras  i  båda magasinen  och  att  särskiljning  av 
produkter  i  de  två  magasinen  sker  utifrån  diameter.  Den  andra  varianten  innebär  att 
produkter med en destination, Terneuzen, placeras  i exempelvis magasin 4 och produkter 
med  destination  Bremen  och  Sheerness  lagerhålls  i magasin  5.  Det  sista  förslaget  är  att 
placera Terneuzen  i båda magasinen utifrån diameter, medan Bremen placeras  i magasin 5 
och Sheerness lagerhålls i magasin 4. Den lagerutformning som vi väljer att titta närmare på 
är den sistnämnda, se bilaga L.  
 
Genom att placera produkter till Terneuzen i båda magasinen och separera artiklarna utifrån 
diameter kan utlastning ske samtidigt från båda magasinen och effektiviteten hämmas  inte 
då  två utgångar kan användas. Eftersom Bremen och Sheerness  lastas ut  samtidigt är det 
fördelaktigt att lagerhålla dessa artiklar i två olika magasin då utlastning kan ske under hela 
utlastningsprocessen genom  två utgångar. Genom att  inlastning  till de  två magasinen  sker 
parallellt kan  flaskhalsar undvikas då  lastbilarna  inte behöver vänta på varandra  i  lika  stor 
utsträckning som om ett lager åt gången används för förvaring av artiklar. Å andra sidan kan 
flaskhalsar uppstå  i pappersmagasinet  i fabriken eftersom en ramp används till ett magasin 
och genom att  fler magasin används  samtidigt allokeras  fler  ramper. Då  in‐ och utlastning 
sker  samtidigt kan  inte de artiklar  som  lastas ut  sist produceras  först,  speciellt  för artiklar 
som  ska placeras  i magasin 5. Ytterligare en nackdel med  lagerutformningsförslaget är att 
nyproducerade kraftlinerrullar kan vara svåra att särskilja mot de befintliga som ska lastas på 
fartyget. För att förhindra att kraftlinerrullarna blandas ihop kan de märkas, exempelvis med 
olika färg veckovis, från fartyg till fartyg. Det största problemet med denna utformning är att 
produktionen  inte  alltid  går  att  styra.  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  försöker  att  styra 
produktionen utifrån ytvikter, men ändringar  i produktionsschemat kan bli aktuellt om det 
exempelvis är sämre kvalité på råvaran. Detta blir problematiskt då denna  lagerutformning 
bygger på att fler fack än vad som motsvarar halva magasinet används, det vill säga att de 
produkterna  som  ska med  fartyget  denna  vecka  kan  uppta  lagringsfack  i magasinen  för 
produkter som ska lagerhållas till kommande fartyg. 
 

Vid den nya utformningen av lagret tillämpades lagringsmetoden djuplagring och fristapling 
samt  familjegrupps‐ och  likhetsprincipen  vid placering  av  artiklar  (Lumsden, 2006)  i  likhet 
med  dagens  utformning.  Även  LIFO  tillämpas  fackvis  i  den  nya  lagerutformningen  då 
åtkomsten blir begränsad  i respektive  fack efter att  inlastning skett. Det är dock viktigt att 
vid  en  eventuell  implementering  av  högre  stapling  av  gods  vid  fristapling  ta 
stabilitetsproblemen  i  beaktande. Detta  kan  uppstå  vid  stapling  högre  än  fem meter  och 
genom att vi föreslår att företaget ska stapla högre än fem meter krävs en försiktig hantering 
av godset från personalens sida då risken kan öka för olyckor och skadat gods.   
 
De fyra principerna, som Arnold et al. (2008) nämner i samband med prognostisering, togs i 
beaktande vid utformningen av  lagerhållningskartan över artiklarnas placering  i magasinen. 
Detta  genom  att  fritt  utrymme  lämnades  med  hänsyn  till  fel  i  prognoserna  och 
orderändringar  i  magasin  4  och  5.  Summeringsfilen  som  programmerats  bygger  på  en 
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sammanställning av hur många  lagringsfack som krävs  för respektive destination, diameter 
och bredd samt vilket intervall som är aktuellt, se bilaga M. 

7.1 Övriga rekommendationer 
Övriga  rekommendationer  är  förslag  på  förbättringar  av  problem  som  upptäckts  under 
arbetets gång och som egentligen ligger utanför studiens ramar.  
 
Ett  förslag om det blir ont om utrymme  i magasin 4 och 5, är att  lagringsfacken  som  ska 
innehålla kraftlinerrullar med diametern 120 och 125 centimeter målas om och förminskas 
då alla fack är dimensionerade för att rymma kraftlinerrullar med diametern 145 centimeter.  
Om  lagringsfacken  dimensioneras  om  bör  truckarnas  behov  av  arbetsutrymme  tas  i 
beaktande då utrymme måste  finnas  för att de ska kunna greppa kraftlinerrullarna. Vidare 
skulle gångarna i magasin 4 och 5 kunna göras smalare, men även här är truckarnas storlek 
den  begränsande  faktorn.  För  att  detta  skulle  vara  möjligt  måste  utlastningstruckarnas 
läppar på aggregaten kapas eller nya mindre truckar införskaffas.  
 
Ett  skärmtak kan användas utomhus över utgångarna  för att maffivagnarna  ska kunna  stå 
utomhus  under  tak  vid  utlastning. Detta  skulle  innebära  att  fler  artiklar  kan  lagras  inne  i 
magasinen då maffivagnarna inte skulle uppta plats från lagerytorna.  
 
Vid  inleverans scannas  inte streckkoden på kraftlinerrullarna som ska  till magasin 4 och 5, 
utan  detta  sker  manuellt  i  form  av  att  truckförarna  kontrollerar  sort  och  antal  utifrån 
fraktsedeln  från  lastbilschaufförerna. Det  vore därför  fördelaktigt  att  införskaffa  kameror, 
som  är  kopplade  till  en  automatiserad  karta  utifrån  den  automatiska  summeringen,  på 
inlagringstruckarna  som  läser  av  streckkoden  och  informerar  om  placering  av  artiklarna. 
Detta  skulle  även  öka  spårbarheten  av  artiklarna  i  magasin  4  och  5.  Vidare  skulle 
införskaffandet  av  kameror  innebära  att  kraftlinerrullarna  registreras  som  mottagna  i 
hamnen  när  de  faktiskt  är  där  och  inte  när  de  lämnar  pappersmagasinet  som  det  är  i 
dagsläget. 
 
I  nuläget  förekommer  bristfälliga  signal‐  och  varningssystem  för  fordonen  i  lagren.  Om 
utökade  varningssystem  införs,  exempelvis  genom  att  speglar  eller  ytterligare 
varningslampor  placeras  i magasinen,  skulle  det  kunna  innebära  förbättrad  säkerhet  för 
personalen och högre effektivitet i och med att högre hastigheter kan hållas. 
 
De olika styrmännen använder sig av olika stuvningsfaktorer. Vid ett konsekvent användande 
av samma stuvningsfaktor kan  lastningen av gods  i  fartygens  lastutrymmen ske på ett mer 
likartat  sätt. Detta  kan  underlätta  för  personalen  som  vet  hur  de  ska  lasta  fartyget  varje 
vecka och därigenom öka effektiviteten. 
 
För  att  personalen  i  hamnen  Haraholmen  lättare  ska  kunna  identifiera  kraftlinerrullens 
destination  och  diameter  kan  kraftlinerrullarnas  yttre  skikt  färgas  efter  kartans  färgskala. 
Detta  kan  leda  till  att  misstag  i  placering  av  kraftlinerrullar  kan  upptäckas  tidigt  av 
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personalen och  fel motverkas, men det  är  viktigt  att beakta  att  ändringar  för  exempelvis 
destination kan ske och behöver ändras. 
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Kapitel 8 Resultat 
Detta  kapitel  innehåller  en  kort  sammanfattning  av  studien  och  en  presentation  av  de 
resultat  som  studien genererat  i utifrån  tidigare kapitel med avseende på  lagerutformning 
och programmering, vilket uppfyller studiens syfte.  
 
I  det  förslag  som  arbetats  fram  har,  som  tidigare  nämnts,  hänsyn  tagits  till  lagerytor, 
truckarnas  behov  av  utrymme,  takhöjden  i magasinen  och  stuvningsplanen  för  fartyget. 
Vidare har prognostiseringen över antalet  lagerhållningsfack som produkterna kräver  legat 
till  grund  för  lagerutformningsförslagen.  Genom  att  jämföra  de  för‐  och  nackdelar  som 
respektive lagerutformning innebär, vilka tagits upp i föregående kapitel, har det resulterat i 
ett  lagerutformningsförslag  med  potential  att  gynna  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteås 
lagerhållning  för en  tid  framöver. Förslaget baseras på antagandet att  företagets  framtida 
produktion och därigenom lagerhållningsbehov kommer att likna dagens.  
 
Det  lagerhållningsförslag  som  vi  rekommenderar  är  att  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå 
använder  sig  av  ett  magasin  åt  gången  för  de  flesta  produkter  som  ska  lagerhållas. 
Undantaget är kraftlinerrullar med destination Sheerness och diameter 140 centimeter som 
kommer  att  lagerhållas  i  det  andra magasinet,  detta  eftersom magasin  4  är mindre  än 
magasin 5 och utrymmet i magasin 4 inte alltid är tillräckligt, för lagerhållningsförslag se figur 
8.1. och  8.2. Magasin  4  är  till  vänster och magasin  5  till  höger  i  figuren och  som  figuren 
illustrerar lagerhålls allt gods i magasin 4, förutom artiklar som ska fraktas till Sheerness med 
diameter  140  centimeter. Nästkommande  vecka  kommer  artiklarna  att  vara placerade på 
motsvarande sätt i det andra magasinet, det vill säga allt gods i magasin 5 med undantag för 
produkter till Sheerness med diameter 140 centimeter som kommer att placeras i magasin 4.  
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Figur 8.1. Lagerutformningsförslag. Egen figur, 2011‐05‐14. 
 

 
Figur 8.2. Färgförteckning för lagerhållningskartor. Egen figur, 2011‐05‐14. 
 
Motiveringen till valet av lagerlayout är att vid jämförelse mellan de olika layoutförslagen är 
inte  fördelarna  med  att  använda  två  magasin  istället  för  ett  övervägande.  Detta  då 
produktionen inte går att styra. Genom att istället flytta en liten del av den totala mängden 
gods  som  ska  lagerhållas  till det andra magasinet blir  inte  förändringen  för personalen  så 
stor. Detta är positivt eftersom implementeringen av förslaget underlättas och inte bör stöta 
på  allt  för mycket motstånd  från  personalens  sida  då  det  påminner  om  det  nuvarande 
systemet. Detta resulterar i att godset ryms i magasin 4 och 5, det vill säga magasin 8 och 1 
behöver  inte  användas,  och  personalen  vet  att  godset  alltid  är  i magasin  4  och  5  utifrån 
lagerhållningskartan.  Genom  att  det  går  att  urskilja  ett  samband  i  prognoserna  utifrån 
varannan vecka och magasin mellan inkommande order resulterar detta i att det bör gå att 
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utforma en standardkarta för varje vecka. Dock finns det några order som inte inkommer lika 
kontinuerligt utifrån diameter och bredd, för dessa produkter kan det vara svårt att använda 
fast placering (Lumsden, 2006). 
 
Vidare  föreslås  att  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  utnyttjar  höjden  i  magasinen  på  ett 
effektivare sätt, det vill säga att artiklarna staplas högre. Detta gäller för artiklar med bredd 
161  till 235  centimeter,  vilka  går  att  stapla  tre  i höjd utifrån de beräkningar  som utförts. 
Eftersom detta är något som genererar i mer lagerutrymme för företaget baseras prognoser, 
lagerutformningsförslag och summeringsfilen på dessa värden.   
 
Avslutningsvis  programmerades  en  automatisk  summering  över  inkommande  order,  för 
programmeringsförfarande se bilaga N, i syfte att effektivisera dagens manuella hantering av 
inkommande  order  samt  att  förenkla  det  manuella  arbetet  med  att  utforma 
lagerhållningskartan. Summeringen resulterar  i att personalen snabbt  får en överblick över 
hur många  lagringsfack  som  krävs  i magasinen  för  respektive  destination,  diameter  och 
bredd,  se bilaga M. Alla  lagringsfack  i  summeringsfilen  ses  som  små  fack på  liknande  sätt 
som för prognoserna, där två små fack blir ett stort. Vidare är summeringen programmerad 
utifrån det förslag som angetts ovan angående högre stapling av artiklar.  

8.1 Slutsats 
Studien har resulterat i följande rekommendationer för Smurfit Kappa Kraftliner Piteå: 

 Nytt lagerutformningsförslag. 

 Högre stapling av gods i magasinen. 

 Kamerascanning av inkommande kraftlinerrullar. 

 Gemensam stuvningsfaktor. 

 Utökat varningssystem 

 Anpassa lagerhållningsfackens storlek till kraftlinerrullarnas diameter. 

 Färgmarkera kraftlinerrullarna utifrån destination och diameter. 

 Automatiserad summering av inkommande order. 

 Automatiserad lagerhållningskarta. 
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Kapitel 9 Diskussion 
Detta  kapitel  består  av  tankar  och  funderingar  som  uppstått  under  arbetets  gång  samt 
reflektioner över problem och hur arbetet hade kunnat utföras på ett annorlunda sätt, det vill 
säga  hur  valet  av metod  har  påverkat  resultatet.  Avslutningsvis  diskuteras  hur  företaget 
skulle kunna tillämpa och arbeta vidare med det resultat som framtagits i studien. 
 
Syftet  med  detta  arbete  var  att  se  över  Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteås  nuvarande 
lagerutformning i magasin 4 och 5 i hamnen Haraholmen och försöka hitta en lösning för att 
företaget ska kunna använda dessa magasin optimalt. Vidare skulle även  in‐ och utflödet  i 
magasinen  tas  i  beaktande  för  att  förhindra  störningar  i  arbetsprocessen.  Avslutningsvis 
upprättades en automatisk summeringsfil över inkommande order.  
 
För att vi skulle kunna genomföra denna studie var det viktigt att få en tydlig överblick över 
företagets lagerhållning i de magasin som studien behandlar. Därför utfördes en djupgående 
nulägesanalys  av  företagets  lager  och  de  anslutande  processerna  såsom  orderhantering, 
produktion och transport samt identifikation av störningar.  
 
Denna analys resulterade i att en ny lagerutformning presenterades och rekommendationer 
av lagret i stort togs fram. Avslutningsvis programmerades den automatiska summeringen av 
inkommande  order  som  förhoppningsvis  kommer  att  underlätta  det  dagliga  arbetet  för 
logistikerna  i  hamnen Haraholmen. Utifrån  detta  är  syftet med  studien  uppfyllt  och  våra 
förhoppningar är att Smurfit Kappa Kraftliner Piteå kan se detta som användbart i framtiden.   

9.1 Metodkritik 
För en mer djupgående  studie av  företagets  lagerhållning hade det varit  fördelaktigt med 
mer tid. Studien bestod av två viktiga moment, det vill säga att se över lagerutformningen i 
hamnen Haraholmen och att programmera en automatisk summeringsfil över  inkommande 
order. Genom att de båda momenten krävde mycket tid kunde inte fokus ligga på enbart ett 
moment, vilket eventuellt hade behövts för att kunna genomföra en fullgod studie. På grund 
av detta har  rekommendationer  lämnats  till  företaget  för  att de  ska  kunna  arbeta  vidare 
med dessa. Rekommendationerna har  tagits  fram utifrån de problem och  störningar  som 
uppmärksammats under arbetets gång genom observationer och  intervjuer med personal. 
Observationer och de svar vi fick utifrån intervjuerna kan ha påverkats av personliga åsikter 
och  tolkningar  vilket  kan ha påverkat  studiens  reliabilitet. Å  andra  sidan observerades de 
aktiviteter  som  var  relevanta  för  undersökningen  och  intervjufrågorna  ställdes  utifrån 
problemformuleringen, vilket stärkte validiteten. 
 
Personalen  i  hamnen  har  provat  förslaget  angående  högre  stapling  av  kraftlinerrullar  i 
magasinen, med  positivt  resultat.  Detta  är  något  som  har  stärkt  studiens  reliabilitet  då 
rekommendationen har genererat i sparat lagerutrymme, vilket efterfrågades av personalen. 
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Då lagerutformningsförslaget arbetats fram i diskussion med personalen kan även detta höja 
studiens  reliabilitet,  eftersom  utlastningen  är  en  viktig  aktivitet  att  beakta  har  en 
kommunikation med  förmännen  varit  fördelaktig  då  de  har  stor  insikt  i  aktiviteten. Även 
programmeringen  av  den  automatiska  summeringsfilen  har  skapats  i  samförstånd  med 
personalen, däribland  främst personalen på  logistikavdelningen  i hamnen,  för vilka den är 
utformad och användbar för. 
 
Vi valde att påbörja studien med fokus på nuläget och den logistiska delen som innebar att 
se över Smurfit Kappa Kraftliner Piteås  lagerutformning  i hamnen Haraholmen och de sista 
veckorna bestod av programmering av den automatiska  summeringen. Detta  kan ha  varit 
negativt eftersom programmeringen var mer tidskrävande än vi trodde att den skulle vara då 
vi aldrig hade programmerat  innan och  inte ens visste vad ett makro eller Visual Basic  for 
Applications var för något  innan arbetet påbörjades.  I efterhand reflekterar vi över om det 
hade varit mer fördelaktigt att påbörja programmeringen tidigare eftersom det tog mycket 
tid att hitta någon på Luleå tekniska universitet med erfarenhet  inom området som kunde 
hjälpa och vägleda oss när vi stötte på problem.  

9.2 Efterföljande arbete 
I syfte att underlätta Smurfit Kappa Kraftliner Piteås  fortsatta arbete med att effektivisera 
användningen av lagerytorna och utformningen av lagerhållningskartan har vi valt att införa 
förändringar som kan vara lätta att implementera och att arbeta vidare med. Det skulle vara 
intressant att få ta del av om och hur en eventuell implementering av arbetet skulle fungera 
och vad det skulle resultera i för företaget samt ifall fortsatt utveckling av arbetet skulle ske.  
 
Det lagerhållningsförslag som vi lämnat går att utveckla utifrån våra rekommendationer med 
små justeringar ifall lagerytorna i framtiden kommer att upplevas för små. På samma sätt är 
det möjligt  att  göra  små  justeringar  i  den  automatiska  summeringen  i  och med  att  en 
variabeltabell  fördes  in  där  användaren  lätt  kan  ändra  värden  etcetera.  Vidare  kan 
ytterligare  programmering  och  utvecklande  av  summeringsfilen  ske,  däribland  att  en  kod 
skrivs  in  i  Visual  Basic  for  Applications  för  att  innehållet  i  transport‐  och 
uppställningsordningen  samt  de  beräkningar  som  görs  på  den  i  tabellen  bredvid  raderas. 
Efter att  tidigare data  raderats kan ytterligare en kod skrivas  in  för att  infoga den senaste 
versionen av transport‐ och uppställningsordningen.  
 
Vidare  skulle  företaget  även  kunna  utveckla  programmeringen  genom  att  exempelvis 
programmera  en  automatiserad  lagerhållningskarta,  vilket  inte  har  kunnat  utföras  i  detta 
arbete på grund av tidsbrist och de många parametrar som är viktiga att ta hänsyn till. Den 
lagerhållningskarta  som  vi  gett  som  förslag  skulle  gå  att  standardisera  till  viss  del  utifrån 
prognoser då ett tydligt mönster  i  inkommande order är urskiljbart. Prognoserna bör dock 
uppdateras veckovis och baseras på sex bakomliggande veckor per magasin och fartyg för att 
ge ett så sanningsenligt värde som möjligt.   
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Kapitel 10 Referenser 
Här listas den litteratur och de hemsidor som använts under arbetets gång, samt de personer 
som intervjuats. Datum för intervjuerna kan tyvärr inte preciseras då de skett löpande under 
studien som pågått under april och maj 2011.  
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10.3 Elektroniska källor 
Arbetsmiljöverkets hemsida 2011 
http://www.av.se/teman/ergonomi/ 
 
Piteå kommuns hemsida 2011 
www.pitea.se 
 
Smurfit Kappas hemsida 2011 
www.smurfitkappa.com 
 
Smurfit Kappa Kraftliner Intranät 2011 
 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteås hemsida 2011 
www.smurfitkappa.kraftliner.com 
 
Tjänstemännens centralorganisation 2011 
http://www.tco.se/Templates/Page2____701.aspx 

10.4 Muntliga intervjuer 
Kent Andersson  Förman, Bottenvikens Stuveri AB 
 
Christer Bentzlin  Transportchef, Bottenvikens Stuveri AB 
 
Stefan Berggren  Truckförare vid inlagring, Bottenvikens Stuveri AB 
 
Christer Degerman  Före detta anställd, Bottenvikens Stuveri AB 
 
Ove Edlund    Universitetslektor, Luleå tekniska universitet 
 
Lena Gustavsson  Supply Chain, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 
 
Erika Johansson  Supply Chain, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 
 
Viktor Leijon    Forskningsingenjör, Luleå tekniska universitet 
 
Nina Lidberg    Logistiker, Bottenvikens Stuveri AB 
 
Maria Lundmark  Logistikansvarig, Bottenvikens Stuveri AB/Handledare 
 
Martin Merrelaar  Styrman, Wagenborg 
 
Niklas Norén    IT‐ansvarig, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 
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David Nyström  Förman,  före  detta  truckförare  och  logistiker,  Bottenvikens 
Stuveri AB 

 
Per Nyström    Truckförare vid inlagring, Bottenvikens Stuveri AB 
 
Karin Pedersen  Logistiker, Bottenvikens Stuveri AB 
 
Leif Sandström  Produktionsplanerare, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 
 
Anders Segerstedt  Professor i logistik, Luleå tekniska universitet/Handledare 
 
Sture Öberg    Logistikchef, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå/Handledare 
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Bilagor 
 
Bilaga A Intervjuformulär 
Frågor ställda till kontorspersonal samt truckförare på Smurfit Kappa Kraftliner Piteå och på 
Bottenvikens Stuveri AB  i hamnen Haraholmen. Detta  ska  ses  som en guide och  relevanta 
efterföljande frågor tillkommer.  
 

1. Namn och position? 
 
Lagerhållning 

2. Hur går det till? 
3. Varför använder ni ena lagret i taget? 
4. Hur kom ni fram till dagens lösning av utformningen av lagret? 
5. Vilka teorier grundade ni utformningen på? 
6. Använder ni er av: 

a. Prognoser? 
b. Ruttplanering/Last‐ och avståndsanalys? 
c. ABC‐analys? 

7. Hur länge har ni haft dagens utformning? 
8. Vad anser ni om lagren idag? Positivt och negativt? 
9. Vad är det som inte fungerar? 
10. Har ni säkerhetslager? 
11. Använder ni er av lager i andra länder? (Storbritannien, Tyskland etcetera)  
12. Har ni några förslag på förbättringar? 

 
Tidigare lagerutformningar 

13.  Vilka  lagerutformningar  har  ni  använt/testat?  (Numrerade  rutor,  diameter,  bredd 
destination etcetera) 

14. Vad grundade ni dem på? 
15. Vad fungerade bra/dåligt med dem? 
16. Har ni använt er av säkerhetslager i hamnen? 
17. Har ni haft lager i andra länder? Vad för lager? 
18. Har ni haft stora orderökningar? 
19. Hur anpassade ni lagret efter orderökningarna? 
20. Hur länge har godset legat i lager? 
21. Hur har omsättningshastigheten ändrats genom åren? 

 
Effektivitet 

22. Hur mäts effektiviteten? 
23. Anser du att det kan effektiviseras? I så fall hur? 
24. Finns det några flaskhalsar, det vill säga vad styr flödet? Finns det något som stoppar 

upp? 
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25. Hur går planeringen till utifrån order? 
26. Hur mycket kan varje truck ta? 
27. Hur snabbt går det att lyfta ner varje rulle? 
28. Hur snabbt går det att tömma lagret? 
29. Hur snabbt går det att fylla fartyget? 
30. Hur fort kör ni truckarna? 

 
Dimensioner 

31. Hur stora volymer handlar det om? 
32. Hur stor plats tar det? 
33. Är lagerytorna tillräckliga? 
34. När började lagerytor i så fall upplevas som inte tillräckliga? 
35. Varför använder Ni inte mer lageryta åt gången? 
36. Hur länge ligger varorna i lagret? 
37. Om det ligger länge – vad gör ni åt det? 
38. Vem använder och vad används magasin 3 till idag? 

 
Truckar 

39. Vilka truckar används idag? Och hur många är det? 
40. Skulle det vara möjligt att byta ut truckarna? Till vad i så fall? 
41. Varför skulle det vara bättre? 
42. Hur mycket utrymme behövs för truckarna att kunna arbeta? 
43. Skulle det vara mer effektivt att ta en annan väg/använda andra utgångar? 
44. Hur går det till när lastbilen kommer in och lämnar av varor? 
45. Kommer lastbilen samtidigt som lagret töms? 
46. Påverkar ni när lastbilen kommer? 
47. Är det någon annan trafik i hamnen samtidigt som lagret töms? 

 
Städning 

48. Hur fungerar städningen idag?  
49. Kan den effektiviseras? 
50. Hur skulle städningen fungera om lagerutformningen ändras? 

 
Lastbilsrampen 

51. Finns det möjlighet att flytta lastbilsrampen? 
52. Varför är den placerad där den är? 

 
Utgångar 

53. Finns det andra utgångar? Varför används de inte? 
54. Kan de användas? 

 
Fartyg 

55. Hur går det till när fartygen lastas?  
56. Hur fungerar rutten som ni använder idag? 
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57. I vilken ordning och hur sorteras godset? 
58. Finns ritning? 

 
Personal 

59. Hur många arbetar i hamnen? Och vad är deras arbetsuppgifter? 
 

Kontroll 
60. Lämnar ni garantier på era produkter? 
61. Hur kontrollerar ni kvaliteten på produkterna? 
62. Vad har ni för kvalitetskrav på produkterna? 
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Bilaga B Karta över hamnen Haraholmen 
 

 
Källa: http://www.pitea.se/sv/du‐och‐din‐kommun/Mer‐om‐Pitea/Skargard/Stor‐
Rabben/?TLl=sv&TLp=204252&titletext=Haraholmen%20Related%20product
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Bilaga C Lagerhållningskarta över magasin 4 
 

37 Z Ö 37 Bremen

36 36 Code:

35 Tø125 35 B= 110, 111

34 Tø125 34

33 Å Ä 33 Terneuzen

32 Tø140 31 Tø140 32 Code:

31
Tø120

30 31 T= 130, 131

30 29 Sø125 30

29 28 29 Sheerness

28 Sø125 27 28 Code:

27 Z          Å 27 S= 120, 121

26 26

25  ø 

24

Z 23

(22) 22

21 Å Ä 21

20 20 20

19 Sø140 19 Sø140 19

18 18 18

17 17 17

16 Bø120 16 Bø125 16

15 15 15

14 Bø100 14 14

13 13 Bø140 13

12 Bø140 12 12

11 11 11

10 10 10

9 9 9

8 8 8

7 7 7

6 Tø140 6 Tø140 6

5 Å Ä 5

4 4

3 Tø140 3

2 Tø140 2

1 Z Ö 1

Ramp Magasin 4

#SAKNAS!

OBS! Vid lagring av små rullar 
(4 i höjd) se till att övre lagret 
av undre lyftet är jämnt!

OBS! Vid lagring av små rullar 
(4 i höjd) se till att övre lagret 
av undre lyftet är jämnt!
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Bilaga D Lagerhållningskarta över magasin 5 
 
41 U Y Lasta ej! 41 Bremen

40 40 Code:

39 Tø125 Tø125 39 B= 110, 111

38 38

37 37 Terneuzen

36 Tø140 36 Tø140 36 Code:

35 35 35 T= 130, 131

34 34 Tø120 34

33 Sø125 33 33 Sheerness

32 32 32 Code:

31 31 Sø125 31 S= 120, 121

30 30 30

29 29 29 ø 

28 V 28 Sø140 28

27 27

26 Y 26

25 Sø140 #SAKNAS!

24 Ramp Magasin 5

23

22 V X Y 22

21 21

20 20 Bø120 20

19 19 Bø100 19

18 18 18

17 17 Bø125 17

16 16 16

15 15 15

14 Bø140 14 14

13 13 Bø140 13

12 12 12

11 11 11

10 10 10

9 9 9

8 8 8

7 7 7

6 Tø140 6 Tø140 6

5 5

4 Tø140 Tø140 4

3 3

2 2

1 U Y 1

OBS! Vid lagring av små rullar 
(4 i höjd) se till att övre lagret 
av undre lyftet är jämnt!

OBS! Vid lagring av små rullar 
(4 i höjd) se till att övre lagret 
av undre lyftet är jämnt!
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Bilaga E Transport och uppställningsordningen 
 

Båtnamn: Bothniaborg BåtNr: 1152 Destinatin: SHEERNESS

PL. Vikt ST
Bredd Diam Rullar Ton BR S F ANM Rullar Ton

800 1400 5 5,0 1,6
900 1400 5 5,0 1,8

1000 1400 12 15,0 1,6
1100 1400 7 10,0 35 40 1,5
1150 1400 6 10,0 Changed from: 9 rlr / 15 ton 1,4
1200 1400 0 0,0 Removed: 1 rlr / 2 ton
1350 1400 2 4,0 1,3
1400 1400 2 3,0 13 40 1,8
1450 1400 7 12,0 1,7
1500 1400 2 3,0 2,0
1550 1400 11 20,0 1,7
1600 1400 7 15,0 18 40 1,5
1650 1400 3 7,0 1,4
1700 1400 7 14,0 44 60 1,7
1750 1400 30 66,0 1,6
1800 1400 4 9,8 1,4
1850 1400 23 52,0 1,6
1900 1400 22 53,0 59 60 1,5
1950 1400 14 33,6 1,6
2000 1400 23 55,0 1,6
2050 1400 29 74,0 78 90 1,6
2100 1400 26 64,0 1,7
2170 1400 2 6,0 1,4
2200 1400 51 134,0 53 60 1,6
2350 1400 23 66,6 1,6
2450 1400 22 65,6 45 40 1,6
2500 1400 28 85,2 40 1,6

Total 1400 373 887,8 1,6
1220 1250 13 15,9 48 Changed from: 15 rlr / 18,3 ton 1,6
1950 1250 2 4,0 36 1,5
2000 1250 5 10,3 1,5
2050 1250 12 24,0 72 1,6
2100 1250 6 13,8 41 1,4
2150 1250 12 27,0 1,5
2170 1250 6 15,0 1,4
2200 1250 137 302,1 1,6
2260 1250 4 8,4 1,7
2300 1250 4 10,0 145 144 1,4
2350 1250 118 283,5 144 Changed from: 120 rlr / 288,2 ton 1,5
2450 1250 10 27,2 1,4
2500 1250 84 207,0 94 96 1,6

Total 1250 413 948,2 1,5
Total 786 1 836,0 1,6

Placering Dia ändring

Transport och uppställningsordning

Stowage-
factor
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Bilaga F Vessel control 
 

Data
Destination AdjDia Width Kg Reels 
Sheerness 1000 1048 43 786 69

2100 1 999 1
1000 Totalt 45 785 70

1200 1400 1 246 1
1700 11 127 6
1980 2 446 1
2000 34 700 15
2100 81 081 31
2200 39 878 16
2300 2 772 1

1200 Totalt 173 250 71
1250 635 9 545 17

670 11 203 19
705 22 908 37
730 9 668 15

1280 9 581 8
1330 3 831 3
1375 21 798 17
1400 1 280 1
1440 5 556 4
1500 25 854 19
1600 127 147 88
1700 3 199 2
2000 14 605 7
2150 50 285 22
2200 11 140 5
2250 23 964 10
2350 44 883 19
2400 14 640 6
2450 7 351 3
2500 58 109 22

1250 Totalt 476 547 324
1400 850 5 683 5

1030 4 817 4
1070 14 093 11
1120 3 004 2
1240 4 204 3
1280 8 858 6
1300 13 203 8
1350 3 632 2
1390 3 751 2
1450 6 613 4
1460 11 311 7
1470 19 830 12
1500 1 716 1
1530 9 486 5
1600 78 292 43
1630 13 999 7
1700 142 882 70
1720 25 607 13
1800 2 457 1
1900 65 210 27
1930 24 965 10
2000 60 374 24
2030 45 126 18
2100 814 626 304
2150 15 143 6
2200 694 869 247
2300 145 588 53
2350 27 460 9
2450 820 928 265
2500 387 504 125
2570 2 909 1
2700 33 178 11
2800 64 312 18

1400 Totalt 3 575 630 1324
1450 1375 1 175 1

1500 5 370 4
2000 2 263 1
2100 2 374 1
2200 6 046 2
2350 4 132 2
2450 5 587 2

1450 Totalt 26 947 13
Sheerness Totalt 4 298 159 1802  
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Bilaga G Stuvningsplan 
 

Mv Bothniaborg   
 MD LH

 

WD

  

  

  

  

 

   

  

   

  

  

 

 total mt Lower Hold 2495,91

 total mt Main Deck 6282,67

total mt Upper Deck 43,916

   

total mt Bothniaborg 8822,496

  

md LH Total

Bre 4298,16 0,00 4298,16

She 780,50 1093,26 1873,76

Tern 1204,01 1402,64 2606,66

Total 6282,67 2495,91  8778,57

  All figures are approximately!

Sheerness kppr
50.378 mt / 54 rls

Sheerness ø1.20+ø1.25
507.965 mt / 211 rls

Sheerness ø1.40+ø1.45
222.152 mt / 78 rls

Bremen ø1.00
45.785 mt / 70 rls

Bremen ø1.20
173.25 mt / 71 rls

Bremen ø1.25
476.547 mt / 324 rls

Bremen ø1.40
3575.63 mt / 1324 rls

Bremen ø1.45
26.947 mt / 13 rls

Terneuzen ø1.20
101.628 mt / 45 rls

Terneuzen ø1.25
693.735 mt / 452 rls

29 m

128.5

67.5 

Sheerness ø1.20+ø1.25
441.561 mt /  207 rls

----------------------------------
Sheerness  ø1.40+ø1.45

522.274 mt / 243 rls

Terneuzen
6 x

empty
bulk-containers

Terneuzen ø1.40
607.279 mt / 227 rls

Terneuzen  ø1.40+ø1.45
1149.542 mt / 469 rls

Terneuzen ø1.25
54.471 mt / 32 rls

51.5m

39 m

1 
trailer 
with 
timber
HH -
She.
36.8 
mt 35m

47.5

Sheerness ø1.40

129.429 mt / 56 rls

72 m

 



       

                                                                                        
 

 
 

Bilagor 
– Effektivisering och optimering av lagerytor ‐ 

 

 
Bilaga H Ytviktsschema 
 

Substance program – 2011 
 

PM1    

Even run numbers  Uneven run numbers 

Brown  115  Brown  115 

  125    125 

  135    135 

  140    140 

       

  150 1)     

  170    170 

       

  186    186 

  200    200 

       

  225     

       

  275    275 

  300    300 

       

  Mottled  125  Mottled   

  135    135    

      200 2) 

       

       

       

 

1)  Production every 4th run if minimum 200 tons 

  Production in the runs 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 132, 136, 140 and 144. 

 

2)  Production every 8th run if minimum 200 tons. 

  Production in the runs 103, 111, 119, 127, 131, and 139. 
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PM2 
    

Even run numbers  Uneven run numbers 

R2000  115  R2000  115 

  125    125 

  135    135 

  160    160 

  175     

     186¹)     

       

WTK  115  WTK  115 

  125    125 

  135    135 

      140 

  160     

  175    175 

      200 

 
1)  Production every 8th run if minimum 200 tons. 

  Production in the runs 158, 166, 174, 180, 184 and 192.



       

                                                                                        
 

 
 

Bilagor 
– Effektivisering och optimering av lagerytor ‐ 

 

 

Bilaga I Prognoser 
Prognos över magasin 5, destination Bremen. 
  
Destination DiameterBredd 2011-04-07 2011-03-24 2011-03-10 2011-02-24 2011-02-10 2011-01-27Glidande medelvärde Antal Fack
Bremen 100 0 72 2 36 3 5 20

12060-130 2 0 1 12 0 10 4,2 1
131-150 0 0 0 0 6 0 1,0 0
151-160 0 0 0 0 0 0 0,0 0
161-170 1 2 10 0 0 0 2,2 0
171-190 0 3 44 0 0 0 7,8 0
191-210 0 20 39 1 11 0 11,8 0
211-235 3 17 21 0 12 0 8,8 0
236-250 3 0 2 0 22 0 4,5 0
251-270 0 0 0 0 0 0 0,0 0
271-290 0 0 0 0 0 0 0,0 0

12560-130 101 122 65 75 23 100 81,0 2
131-150 0 1 0 9 11 0 3,5 1
151-160 0 20 10 29 0 0 9,8 0
161-170 7 30 0 0 6 0 7,2 1
171-190 1 5 0 1 13 11 5,2 0
191-210 7 6 1 2 6 5 4,5 1
211-235 56 10 29 0 6 11 18,7 0
236-250 40 75 58 24 21 37 42,5 2
251-270 0 0 0 0 0 0 0,0 0
271-290 0 13 0 0 0 0 2,2 0

14060-130 77 46 119 7 72 64 64,2 2
131-150 0 56 35 35 50 40 36,0 1
151-160 45 73 28 54 50 36 47,7 2
161-170 8 43 10 14 68 42 30,8 2
171-180 12 35 26 41 46 33 32,2 2
181-190 30 27 13 48 6 26 25,0 1
191-200 32 55 45 77 26 70 50,8 2
201-210 153 18 121 153 139 132 119,3 4
211-220 112 321 203 128 188 231 197,2 7
221-235 93 75 78 59 87 81 78,8 3
236-240 0 0 0 0 0 2 0,3 0
241-250 201 223 307 242 451 547 328,5 16
251-270 14 9 7 20 4 11 10,8 1
271-290 4 6 14 24 5 28 13,5 1
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Prognos över magasin 5, destination Sheerness.  
 
Destination DiameterBredd 2011-04-07 2011-03-24 2011-03-10 2011-02-24 2011-02-10 2011-01-27Glidande medelvärde Antal Fack
Sheerness 100 0 0 0 0 0 0 0,0

12060-130 0 2 0 0 0 0 0,3 1
131-150 0 0 0 0 0 0 0,0 0
151-170 0 0 0 0 0 0 0,0 0
171-190 0 0 0 0 0 0 0,0 0
191-210 0 0 0 0 0 0 0,0 0
211-235 6 13 1 4 2 1 4,5 0
236-250 7 11 0 0 8 1 4,5 0
251-270 0 0 0 0 0 0 0,0 0
271-290 0 0 0 0 0 0 0,0 0

12560-130 0 13 0 63 0 22 16,3 1
131-150 0 0 0 11 8 0 3,2 0
151-160 0 0 0 4 0 0 0,7 0
161-170 0 0 0 0 0 1 0,2 1
171-190 0 0 3 0 0 0 0,5 0
191-210 32 16 33 35 50 36 33,7 1
211-220 159 197 138 96 207 81 146,3 5
221-235 269 215 229 194 284 177 228,0 7
236-240 0 10 12 12 8 0 7,0 0
241-250 334 234 241 269 293 167 256,3 11
251-270 0 0 0 0 0 0 0,0 0
271-290 0 0 0 0 0 0 0,0 0

14060-130 9 19 5 9 10 9 10,2 1
131-150 4 0 2 2 7 31 7,7 0
151-160 17 25 20 13 15 3 15,5 0
161-170 9 10 3 4 0 25 8,5 1
171-180 40 11 17 12 24 27 21,8 0
181-190 29 22 18 25 17 25 22,7 1
191-200 20 10 77 40 60 54 43,5 2
201-210 17 90 84 38 80 43 58,7 2
211-220 31 15 70 73 65 48 50,3 2
221-235 25 51 47 44 25 28 36,7 2
236-240 0 0 0 0 0 0 0,0 0
241-250 12 65 45 68 55 46 48,5 3
251-270 0 0 0 0 0 0 0,0 0
271-290 0 0 0 0 0 0 0,0 0
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Prognos över magasin 5, destination Terneuzen.  
 
Destination DiameterBredd 2011-04-07 2011-03-24 2011-03-10 2011-02-24 2011-02-10 2011-01-27 Glidande medelvärde Antal Fack
Terneuzen 100 0 3 0 0 1 0 0,7

12060-130 1 31 2 6 2 1 7,2 1
131-150 0 5 1 1 2 3 2,0 0
151-160 1 1 1 0 0 0 0,5
161-170 0 2 10 0 1 0 2,2 0
171-190 0 3 15 7 11 2 6,3 0
191-210 0 0 11 0 10 2 3,8 0
211-235 5 0 0 4 36 0 7,5 0
236-250 0 0 0 0 14 0 2,3 0
251-270 0 0 0 0 0 0 0,0 0
271-290 0 0 0 0 0 0 0,0 0

12560-130 152 110 72 174 208 107 137,2 3
131-140 76 72 52 46 82 51 63,2 2
141-150 39 63 38 55 43 50 48,0 1
151-160 11 109 6 87 43 5 43,5 1
161-170 27 116 15 104 33 29 54,0 2
171-180 41 57 54 66 57 7 47,0 2
181-190 5 1 24 9 26 11 12,7 1
191-210 10 0 5 0 9 10 5,7 0
211-235 22 0 7 8 18 0 9,2 1
236-250 152 30 14 19 13 27 42,5 1
251-270 0 0 0 0 0 0 0,0 0
271-290 0 0 0 0 0 0 0,0 0

14060-130 77 133 155 180 54 302 150,2 4
131-140 43 29 81 85 23 75 56,0 2
141-150 37 33 58 52 30 63 45,5 2
151-160 58 59 87 63 56 71 65,7 2
161-170 61 76 32 48 30 113 60,0 2
171-180 90 67 16 108 36 19 56,0 2
181-190 42 18 19 18 17 23 22,8 1
191-200 68 18 34 30 28 61 39,8 1
201-210 36 37 41 32 15 93 42,3 2
211-220 283 140 121 125 138 83 148,3 5
221-235 0 9 2 34 31 40 19,3 1
236-240 0 0 3 13 0 58 12,3 0
241-250 375 310 335 239 102 105 244,3 12
251-270 0 0 0 0 0 0 0,0 0
271-290 0 0 0 0 0 0 0,0 0
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Prognos över magasin 4, destination Bremen.  
 
Destination DiameterBredd 2011-03-31 2011-03-17 2011-03-04 2011-02-17 2011-02-02 2011-01-20Glidande medelvärde Antal fack
Bremen 100 0 0 0 2 69 71 23,7

12060-130 0 3 7 5 0 0 2,5 1
131-150 0 0 0 0 0 0 0,0 0
151-160 0 1 0 0 6 0 1,2 0
161-170 0 0 0 0 0 0 0,0 0
171-190 10 0 3 33 3 0 8,2 0
191-210 52 7 15 6 7 8 15,8 1
211-235 42 13 9 15 19 17 19,2 0
236-250 24 13 6 7 5 0 9,2 0
251-270 0 0 0 0 0 0 0,0 0
271-290 0 0 0 0 0 0 0,0 0

12560-130 4 5 27 15 5 47 17,2 1
131-150 10 12 10 6 0 4 7,0 0
151-160 2 20 27 0 6 0 9,2 0
161-170 1 0 27 0 0 0 4,7 1
171-190 4 15 1 0 6 0 4,3 0
191-210 10 26 2 13 18 16 14,2 1
211-235 23 29 27 14 42 14 24,8 1
236-250 21 86 36 17 12 18 31,7 2
251-270 0 0 0 0 0 0 0,0 0
271-290 0 0 0 0 0 0 0,0 0

14060-130 88 71 207 78 62 51 92,8 3
131-150 34 30 34 42 20 55 35,8 1
151-160 47 10 59 68 8 65 42,8 2
161-170 64 9 26 22 4 51 29,3 1
171-180 46 21 38 23 7 64 33,2 2
181-190 10 15 23 28 38 53 27,8 1
191-200 20 52 58 66 84 55 55,8 2
201-210 128 111 200 150 176 171 156,0 6
211-220 82 82 151 269 218 225 171,2 6
221-235 33 21 122 109 116 134 89,2 3
236-240 0 0 4 0 0 0 0,7 0
241-250 155 406 398 487 381 323 358,3 18
251-270 4 9 6 1 4 21 7,5 1
271-290 5 4 25 4 19 29 14,3 1 
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Prognos över magasin 4, destination Sheerness.  
 
Destination DiameterBredd 2011-03-31 2011-03-17 2011-03-04 2011-02-17 2011-02-02 2011-01-20Glidande medelvärde Antal fack
Sheerness 100 0 0 0 0 0 2 0,3

12060-130 0 0 0 0 0 0 0,0 1
131-150 0 0 0 0 0 0 0,0 0
151-170 1 3 0 0 0 0 0,7 0
171-190 0 1 1 2 10 0 2,3 0
191-210 2 0 0 5 5 0 2,0 0
211-235 2 5 1 10 7 8 5,5 0
236-250 5 1 2 1 2 2 2,2 0
251-270 0 0 0 0 0 0 0,0 0
271-290 7 49 27 0 3 0 14,3 0

12560-130 0 1 5 0 0 0 1,0 1
131-150 0 0 4 0 0 0 0,7 0
151-160 0 0 4 0 0 0 0,7 0
161-170 0 0 0 0 0 0 0,0 0
171-190 3 16 2 3 0 1 4,2 0
191-210 26 50 54 28 34 37 38,2 2
211-220 143 113 159 211 150 206 163,7 5
221-235 219 228 134 242 188 213 204,0 6
236-240 0 10 19 3 13 16 10,2 1
241-250 214 286 143 277 220 300 240,0 12
251-270 0 0 0 0 0 0 0,0 0
271-290 0 0 0 0 0 0 0,0 0

14060-130 11 11 9 12 8 8 9,8 1
131-150 10 6 4 4 5 5 5,7 0
151-160 19 13 18 18 12 18 16,3 0
161-170 13 19 11 22 11 7 13,8 1
171-180 38 26 31 24 31 27 29,5 1
181-190 54 50 43 55 31 40 45,5 2
191-200 52 40 51 37 37 40 42,8 2
201-210 72 54 81 49 42 59 59,5 2
211-220 33 54 6 44 66 21 37,3 2
221-235 55 32 41 44 29 24 37,5 2
236-240 0 0 0 0 0 0 0,0 0
241-250 79 40 44 28 45 40 46,0 4
251-270 0 0 0 0 0 0 0,0 0
271-290 0 0 0 0 0 0 0,0 0
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Prognos över magasin 4, destination Terneuzen.  
 
Destination DiameterBredd 2011-03-31 2011-03-17 2011-03-04 2011-02-17 2011-02-02 2011-01-20 Glidande medelvärde Antal fack
Terneuzen 100 1 0 2 8 0 0 1,8

12060-130 2 1 2 10 0 5 3,3 1
131-150 8 0 0 2 1 0 1,8 0
151-160 0 4 1 0 6 1 2,0 0
161-170 2 1 0 0 0 0 0,5 0
171-190 4 0 19 8 0 0 5,2 0
191-210 0 12 13 0 9 0 5,7 0
211-235 29 6 38 10 25 7 19,2 0
236-250 22 29 18 9 20 1 16,5 1
251-270 0 0 0 0 0 0 0,0 0
271-290 0 0 0 0 0 0 0,0 0

12560-130 151 99 78 143 152 51 112,3 3
131-140 88 96 17 51 71 35 59,7 2
141-150 126 14 28 42 66 43 53,2 2
151-160 38 145 29 17 126 61 69,3 2
161-170 69 57 29 26 80 13 45,7 2
171-180 98 46 5 38 39 5 38,5 2
181-190 7 21 12 26 16 26 18,0 1
191-210 11 3 8 59 0 0 13,5 0
211-235 27 24 46 0 0 8 17,5 1
236-250 32 32 22 20 1 0 17,8 1
251-270 0 1 2 0 0 0 0,5 0
271-290 0 0 0 0 0 3 0,5 0

14060-130 49 63 38 99 227 119 99,2 3
131-140 90 33 44 30 93 7 49,5 2
141-150 33 25 19 23 60 43 33,8 1
151-160 32 89 63 36 52 50 53,7 2
161-170 78 51 12 20 40 74 45,8 2
171-180 25 58 16 3 55 164 53,5 2
181-190 37 6 17 14 127 50 41,8 2
191-200 52 52 14 27 14 36 32,5 2
201-210 27 23 48 21 34 10 27,2 1
211-220 253 169 195 83 47 77 137,3 5
221-235 39 24 46 3 16 38 27,7 1
236-240 0 0 1 0 0 0 0,2 0
241-250 419 268 344 175 112 44 227,0 14
251-270 0 0 0 0 0 0 0,0 0
271-290 0 0 1 0 0 0 0,2 0 
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Bilaga J Färgförteckning för lagerhållningskartor 
 



       

                                                                                        
 

 
 

Bilagor 
– Effektivisering och optimering av lagerytor ‐ 

 

 

Bilaga K Lagerhållningskartor över rekommenderat lagerhållningsförslag 
Magasin 4 
 
37 131-140           60-130 37 
36 131-140      60-130 36 
35 141-150      60-130 35 
34 141-150      161-170 34 
33 151-160      161-170 33 
32 151-160      181-210 32 
31 60-235  211-235 31 171-180  236-290 31 
30 236-250  221-235 30 221-235  60-190 30 
29 191-210  221-235 29 241-250  211-220 29 
28 191-210  241-250 28 241-250  211-220 28 
27    241-250 27 241-250  211-220 27 
26 60-290      211-220 26 
         211-220 25 
      RAMP      236-240 24 
            241-250 23 
22 60-160      241-250 22 
21 161-190           21 
20 60-190  236-250 20 211-235  191-210 20 
19 191-250  201-210 19 201-210    19 
18    211-220 18 201-210    18 
17 271-290  211-220 17 201-210    17 
16 251-270  211-220 16 191-200  171-180 16 
15 181-190  241-250 15 221-240  171-180 15 
14 60-130  241-250 14 221-240  161-170 14 
13 60-130  241-250 13 241-250  151-160 13 
12 60-130  241-250 12 241-250  151-160 12 
11 211-220  241-250 11 241-250  131-150 11 
10 201-210  211-220 10 241-250    10 
9 191-200  211-220 9 241-290    9 
8 191-200  241-290 8 241-290  221-240 8 
7 171-180  241-290 7 241-290  181-190 7 
6 171-180  241-290 6 241-290  181-190 6 
5 151-160      161-170 5 
4 151-160      161-170 4 
3 141-150      60-130 3 
2 131-140      60-130 2 
1 131-140           60-130 1 
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Magasin 5 
 
41               41 
40          40 
39          39 
38          38 
37          37 
36      36      36 
35      35      35 
34      34      34 
33      33      33 
32      32      32 
31      31      31 
30      30      30 
29      29      29 
28      28      28 
27          27 
26          26 
25        RAMP     
24                
23           
22        171-180 22 
21 201-210  211-220 21 241-250  161-170 21 
20 201-210  191-200 20 241-250  60-160 20 
19    221-240 19 181-190    19 
18      18      18 
17      17      17 
16      16      16 
15      15      15 
14      14      14 
13      13      13 
12      12      12 
11      11      11 
10      10      10 
9      9      9 
8      8      8 
7      7      7 
6      6      6 
5          5 
4          4 
3          3 
2          2 
1               1 
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Bilaga L Lagerhållningskartor över användning av två magasin 
Lagerhållningskarta över magasin 4. 
 
37               37 
36          36 
35          35 
34          34 
33          33 
32          32 
31      31      31 
30      30      30 
29      29      29 
28      28      28 
27      27      27 
26          26 
           25 
      RAMP        24 
              23 
22          22 
21             21 
20      20      20 
19      19      19 
18      18      18 
17      17      17 
16      16      16 
15    241-250 15 241-250    15 
14 60-290  201-210 14 221-240    14 
13 236-240  191-200 13 211-220  181-190 13 
12 211-220  221-235 12 221-235  181-190 12 
11 60-190  221-235 11 241-250  171-180 11 
10    241-250 10 241-250  161-170 10 
9 236-250  241-250 9 241-250  60-160 9 
8 60-235  241-250 8 191-210    8 
7    211-220 7 211-220  236-290 7 
6 151-160  211-235 6 171-180  181-210 6 
5 151-160      161-170 5 
4 141-150      161-170 4 
3 141-150      60-130 3 
2 131-140      60-130 2 
1 131-140           60-130 1 
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Lagerhållningskarta över magasin 5. 
 
41               41 
40          40 
39          39 
38          38 
37          37 
36      36      36 
35      35      35 
34      34      34 
33      33      33 
32      32      32 
31      31      31 
30      30      30 
29      29      29 
28      28      28 
27          27 
26          26 
25        RAMP     
24                
23           
22          22 
21 171-180    21      21 
20 171-180  231-240 20 201-210    20 
19 161-170  211-220 19 201-210    19 
18 60-130  211-220 18 201-210  271-290 18 
17 60-130  241-250 17 211-220  251-270 17 
16 60-130  241-250 16 221-240  191-200 16 
15    241-250 15 221-240  191-200 15 
14 191-210  241-250 14 241-250  181-190 14 
13 161-190  241-250 13 241-250  151-160 13 
12 60-160  211-235 12 241-250  151-160 12 
11 191-250  236-250 11 241-250  131-150 11 
10 60-190  211-220 10 191-200    10 
9    211-220 9 241-290  221-240 9 
8 211-220  241-290 8 241-290  201-210 8 
7 171-180  241-290 7 241-290  181-190 7 
6 171-180  241-290 6 241-290  181-190 6 
5 151-160      161-170 5 
4 151-160      161-170 4 
3 141-150      60-130 3 
2 131-140      60-130 2 
1 131-140           60-130 1 
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Bilaga M Summeringsfil 
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Bilaga N Programmering 
 
Uppgiftsbeskrivning 
Smurfit  Kappa  Kraftliner  Piteå  har  i  dagsläget  en  summering  av  inkommande  order  som 
sorteras  i  transport‐  och  uppställningsordningen,  det  de  inte  har  är  en  automatisk 
summering över antal lagringsfack som krävs för lagerhållning av produkter i magasin 4 och 
5. Uppgiften består av att programmera Excel till att utföra denna summering. 
 
Introduktion till ämnet programmering 
Då  vi  inte  hade  någon  tidigare  erfarenhet  av  programmering  började  vi  med  att  söka 
information angående programmering. Ju längre vi kom desto större kunskap erhöll vi och vi 
förstod att det var Visual Basic  for Applications vi borde  fokusera på. Till vår hjälp hade vi 
litteratur  i  form av böcker, artiklar och  intervjuer med personer med kunskap  inom ämnet 
programmering.  
  
Visual Basic for Applications  
Visual Basic  for Applications  (VBA) är ett programmeringsspråk  som baseras på koder och 
har utvecklats av Microsoft för programmering i Excel. Genom att skriva instruktioner i VBA 
kan mycket automatiseras  i Excel, vilket  förenklar och effektiviserar arbetet och vardagen. 
Programmering  i  Excel  bygger  antingen  på  att makron  spelas  in  varpå  Excel  skapar  egna 
koder i VBA utifrån det som spelats in eller att koder skrivs in manuellt i VBA.  
 
Programmeringsförfarande 
För att kunna skapa en automatisk summeringsfil planerades och analyserades vad vi ville att 
Excel skulle utföra, detta  för att ha en klar bild över uppgiften och vilka variabler som var 
viktiga att ta hänsyn till för att underlätta programmeringen. De viktigaste variablerna som 
beaktades  var  destination,  diameter  och  bredd.  Vidare  togs  hänsyn  till  storleken  på 
lagringsfacken  i magasin  4  och  5  samt  hur många  kraftlinerrullar  som  fick  plats  utifrån 
diameter och bredd. 
 
Vi började med att spela in makron över funktioner i Excel för att kunna fastställa hur många 
lagringsfack  som  krävdes,  vilket  vi  senare  programmerade  en  loop  över  för  att  kunna 
upprepa proceduren för alla värden i transport‐ och uppställningsordningen.  
 
Programmeringen började med att vi manuellt  skrev  in en kod  i VBA där vi  förklarade  för 
Excel att börja  från den översta raden och  fortsätta till den sista raden  i tabellen. Därefter 
programmerades nästlade  loopar, det vill säga  flera  loopar  i varandra. Den yttersta  loopen 
beordrar Excel att söka igenom kolumnen för bredd i tabellen och utföra beräkningar, enligt 
de  inspelade makrona,  i  specifika  intervall.  Dessa  intervall  fastställdes  utifrån  företagets 
önskemål. Nästkommande loop talar om för Excel att utföra dessa beräkningar då värdena i 
kolumn  diameter  stämmer.  Dessa  koder  är  inskrivna  manuellt  i  VBA  då  loopar  inte  är 
inspelningsbara  makron.  Denna  programmeringsprocedur  ser  liknande  ut  för  de  olika 
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intervallen  för bredden och de olika diametrarna. Vi skapade en  liknande modul  i VBA  för 
varje destination, för utdrag se exempel nedan. 
  

 
 
Summeringsfilen upprättades utifrån  summeringarna över de olika destinationerna där en 
tydlig överblick ges över hur många lagringsfack i magasinen som krävs samt vilket intervall 
som  gäller  för  de  olika  destinationerna  och  diametrarna.  Även  i  summeringsfilen  skrevs 
koder  i VBA, se utdrag nedan, och vi använde oss av nästlade  loopar. Den yttersta  loopen 
talar  om  för  Excel  vilken  destination  som  är  aktuell.  Nästa  loop  är  över  produkternas 
diameter där Excel ska skriva in vilken diameter som gäller. Därefter ska Excel hämta värden 
från  respektive  summering  över  destination  från  kolumnen  över  antal  fack  och  föra  över 
antalet  lagringsfack  som  behövs.  Nästa  steg  är  att  Excel  hämtar  information  över  det 
breddintervall  lagringsfacket  innehåller.  Intervallet  tas  fram  genom  ytterligare  nästlade 
loopar där Excel  sparar och  jämför värdena på bredden  för att  fastställa  rätt  intervall. Då 
första och sista lagringsfacket och intervall skiljer sig från övriga har hänsyn tagits till dessa.  
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I VBA skrevs koder för att förenkla användandet av makron genom att en knapp som startar 
makrot  infördes  bredvid  tabellen.  Vidare  skrevs  koder  för  att  visa  användaren  vad  som 
händer  genom  att meddelanden  visas  till  exempel  när  summeringen  är  avslutad  och  ifall 
någon ovanlig diameter  finns med  i  tabellen, exempelvis  för diameter 100 centimeter,  för 
VBA‐kod se utdrag nedan. Avslutningsvis  lades  fler variabler  in  i koden  för att  förenkla  för 
användaren om denne vill  kunna ändra en  variabel, men  inte är  så  kunnig  inom området 
programmering och programmeringsspråket VBA. 
 

 
 
Utifrån  summeringsfilen  upprättas  lagerhållningskartan  över  produkternas  placering  i 
magasinen,  detta  kommer  fortsättningsvis  att  ske  manuellt.  Anledningen  till  att 
lagerhållningskartan inte automatiseras är att ändringar sker kontinuerligt och vid ändringar 
bör  summeringsfilen  uppdateras.  För  att  kunna  uppdatera  summeringsfilen  och  i  en 
eventuell automatiserad karta  får  inte redan  fastställda  lagringsfack  i kartan ändras då det 
stör  inlagringsprocessen och  innebär onödigt arbete  i form av omflyttning av produkter för 
personalen. 
 
 


