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Förord  

Den här studien är den sista delen av min utbildning inom civilingenjörsprogrammet; 

industriell ekonomi, vid Luleå Tekniska Universitet. Studien har genomförts som ett 

examensarbete under en 20-veckorsperiod under våren 2018, varav mer än 50 % av tiden har 

spenderats hos Oxelösunds Hamn och SSAB:s Stålhamn i Oxelösund kommun.  

Denna studie har varit en spännande upplevelse eftersom den berör flera stora aktörer 

samtidigt. Genomförandet av detta arbete har gjort mig väldigt glad eftersom det gav mig 

mycket professionell och personlig erfarenhet som jag kan dra nytta av under hela mitt liv. 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min handledare Björn Samuelsson på universitet, 

som trots alla svårigheter han haft under den här perioden har hjälpt mig mycket med råd och 

kunskap, samt visat mycket tålamod i våra många och långa diskussioner.  

Jag vill också rikta ett stort tack till VD för Oxelösunds Hamn, Erik Zetterlund, för möjligheten 

att göra mitt examensarbete hos dem. Jag vill även tacka min handledare och kontorspersonalen 

i Oxelösunds hamn, samt all personal i Stålhamnen för att de delat sin tid och kunskap med 

mig.  

Jag vill även tacka mina opponenter och framför allt min huvudopponent, Emil Sörberg, vars 

kommentarer har bidragit mycket till studien. 

Slutligen vill jag tacka min familj och vänner vars hjälp och kärlek har gett mig modet och 

energin att slutföra detta arbete. 
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Sammanfattning  

Idag befinner sig produktionsföretag under konkurrenskraftiga och snabba förändringar i en 

global marknad. Det utmanar företag som jobbar med materialtillverkning och distributionsnät 

på en global nivå till att ständigt förbättra deras verksamhet. Aktörerna som verkar inom en 

och samma supply chain bör enas för att kunna bli konkurrenskraftiga och flexibla, som respons 

på globaliseringen. Genom att företag skapar gemensamma mål, delar information, risker och 

vinster kan alla aktörer inom kedjan gynnas.  

Denna fallstudie har genomförts på en av Oxelösunds Hamns verksamheter, nämligen SSAB:s 

Stålhamn, som de driver åt SSAB i Oxelösund kommun. Stålhamnen har en viktig roll i SSAB:s 

supply chain eftersom den agerar som SSAB:s skeppningshamn där material som kommer från 

SSAB i Borlänge och Oxelösund lagras tills de ska skeppas vidare till andra hamnar i världen. 

Idag upplever Oxelösunds Hamn ineffektiv information- och materialflöde inom Stålhamnens 

verksamhet. 

Syftet med studien är att undersöka materialhantering i form av vilka transport- och 

lagringsmetoder som sker inne i en av Stålhamnens verksamheter, Coilsterminalen. Därefter 

klargörs vilka slöserier som finns samt hitta förbättringar för att effektivisera information- och 

materialflödet vid hanteringar av plåtrullar i Coilsterminalen.  

Studien har primärt genomförts genom observationer, ostrukturerade och några strukturerade 

intervjuer samt strukturerade mejlkonversationer och insamling av data. Fokuset låg på att hitta 

de möjliga effektiviseringsområden i praktiken för att sedan hitta teori och litteratur som 

belyser de upphittade bristerna. Några teorier som kommer att betonas på grund av deras 

relevans är Lean, lager- och supply chain teori.  

Studiens resultat och analys visar att utmaningarna som hindrar effektivisering i 

Coilsterminalen är baserad på interna och externa faktorer. Interna faktorer består av onödig 

förflyttning av material, omarbetning i kontor och outnyttjat arbetsskift. Externa faktorer 

orsakas på grund av leverantörer i form av osäkerhet av informationsinput samt material 

input/output.  

Studien resulterar i att den optimala lösningen är att samarbetet mellan aktörerna i kedjan 

förbättras så att flöde av information blir bättre och förminska osäkerheten i leverans och 

utleverans. Vidare uppmuntrar studien Oxelösund Hamn att samla in data, i form av statistik, 

om dagliga händelser i Stålhamnen så att de belyser problem och kostnader som är dolda. 

Oxelösund Hamn uppmuntras också införa det outnyttjade arbetsskiftet under natten och 

förminskning av lagret.  
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Abstract  

Today, manufacturing companies are under competitive and rapid changes in the global 

market. It challenges companies working with material manufacturing and distribution 

networks at a global level to continually improve their business. The actors operating within a 

single supply chain should unite to increase their ability to compete and remain flexible, as a 

response to the effects of globalization. By creating business goals, sharing information, risks 

and profits, all operators in the chain can benefit. 

This case study has been carried out in one of Oxelösund Harbor's operations, namely SSAB's 

Steel Port, which they operate for SSAB in Oxelösund municipality. The steel harbor has an 

important role in SSAB's supply chain because it acts as SSAB's port of shipment where 

materials coming from SSAB in Borlänge and Oxelösund are stored until they are shipped to 

other ports in the world. Today, Oxelösund Harbor is experiencing inefficient information and 

material flow within the Steel Harbor's operations. 

The purpose of the study is to investigate material handling in terms of which transport and 

storage methods are carried out in one of the steel ports operations, the coil terminal. Thereafter, 

the study will clarify what kind of waste there is and find improvements to streamline 

information and material flow when handling coils in the coil terminal. 

The study was primarily conducted through observations, unstructured and to a lesser extent 

structured interviews, structured email conversations and data collection. The focus was on 

finding the possible areas that could become more efficient in practice and then finding the 

theory and literature that highlight the shortcomings found. Some theories that will be 

emphasized, because of their relevance, are Lean, inventory and supply chain theory. 

The study's results and analysis show that the challenges that hinder the efficiency of the coil 

terminal are based on internal and external factors. Internal factors consist of unnecessary 

movement of materials, reworking in office and unused work shifts. External factors are caused 

by vendors in the form of information insufficiency and material input / output. 

The results of the study conclude that the optimal solution is that the cooperation between the 

operators in the chain is improved so that flow of information becomes better and reduce 

uncertainty in delivery and shipping. Furthermore, the study encourages Oxelösund Harbor to 

collect data, in the form of statistics, concerning daily events in Stålhamnen, highlighting 

problems and costs that are hidden and start utilizing the unused work shift during the night, as 

well as reducing the stock. 

  



   

iv 

 

Terminologi 

SSAB Special Steel 

/SSOX 

SSAB:s fabriker i Oxelösund som producerar bland annat 

grovplåtprodukter.  

SSAB Tunnplåt Europé 

/SSTP 

SSAB:s fabriker i Borlänge som producerar bland annat tunn-

plåtprodukter. 

SSAB:s Stålhamn 

/Stålhamnen 

En utskeppningsverksamhet som tar emot material från SSOX 

och SSTP, vilket sedan exporteras med båt eller bil till delar 

runtom i världen 

Coilsterminal/ 

Coilshotellet/ Hotellet 
Materiallagret i Stålhamnen, där lagras bland annat coils.  

Coils 
Rullar av tunnplåt som kommer i olika storlekar och 

egenskaper. 

Wallog  Ett lagerhanteringssytem som användas enbart i Stålhamnen.  

Prevas 
Det teknikföretag som utformade Wallog året 2007, för att 

uppfylla behovet hos Stålhamnen. 

ELLEN Ett datasystem som används i SSOX. 

Båtsystem Ett datasystem som används i SSTP. 

Lagerplats En definierad plats i förråd som är adresseringsbar.  

Lastbärare Refererar till en bil, båt eller järnvägsvagn. 
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OBSERVERA  

Alla interna dokument samt Wallogs Dialog- och 

Funktionbeskrivning har inte bifogats på grund av att de 

är sekretessbelagda 
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1. Inledning 

I detta avsnitt beskrivs bakgrund och syfte till fallstudien. Rapportens vilka avgränsningar som 

har gjorts av författaren.  

1.1 Bakgrund  

Idag befinner sig produktionsföretag under konkurrenskraftiga och snabba förändringar i den 

globala marknaden, vilket utmanar företag som jobbar med materialtillverkning på en global 

nivå till att ständigt förbättra deras globala produktions- och distributionsnät (Olhager, Pashaei, 

& Sternberg, 2015). Även Yu, Yan och Cheng (2001) belyser att globaliseringen har påverkat 

traditionella produktions-distributionssystem dramatiskt. Det här kräver att flera aspekter bör 

beaktas vid utformning, såsom hantering och förbättring av liknade globala nät inom 

produktion (Olhager et al., 2015).  

I takt med den globala förändringen växer också den internationella handeln, som i sin tur ökar 

behovet av logistiklösningar (Hesse & Rodrigue, 2004). Som respons måste företagen 

inkludera viktiga aktörer i deras nätverk såsom leverantörer, kunder och all transport som sker 

mellan dessa aktörer (Olhager et al., 2015). Av dessa anledningar bör företagen i samma supply 

chain ha tillit i varandra och dela deras visioner, samt bygga deras organisationsstruktur så att 

det passar bra med andra företags organisationsstrukturer (Mentzer et al., 2001). Vidare anser 

författarna att företagen bör acceptera att bli beroende av andra aktörer i kedjan, eftersom det 

leder till en bättre förstålse av logistikens påverkan, både för det egna företaget och andra. 

Olhager et al. (2015) anser att tillverkningsföretag inte behöver äga alla faciliteter i sitt nätverk, 

utan snarare bidra till utformning av ett väl fungerande nätverk (Olhager et al., 2015). Idag är 

det, enligt Abrahamsson och Brege (1997), alltmer vanligt att ett företags fokus inte ligger på 

att reducera kostnader och göra serviceförbättringar, utan mer på omstruktureringen av en 

supply chain för att öka den totala effektiviteten.  

Sammanfattningsvis måste aktörer inom en och samma supply chain enas för att kunna bli 

konkurrenskraftiga och flexibla i respons till snabba förändringar i den globala marknaden. För 

att supply kedjan ska kunna fungera bra krävs det från de aktörerna att de är villiga att se 

varandras utmaningar och underlätta för varandra så gott det går. Det resulterar i att 

tillverkningsföretag i deras supply chainn strävar efter att ha en långsiktig relation med 

varandra (Mentzer et al., 2001). Det uppnås om företagen blir villiga att dela på information, 

risker och vinst med varandra (ibid.).   

1.2 Oxelösunds Hamn roll i SSAB: s supply chain   

SSAB är ett tillverkningsföretag inom stålbranschen och i deras supply chain finns flera aktörer 

där en av de viktigaste aktörerna är Oxelösunds Hamn (Oxhamn). Oxhamn ägs till 50 % av 

SSAB och till 50 % av Oxelösunds kommun och drivs som ett fristående privat aktiebolag. 

SSAB är Oxhamns största kund med ca 60 % av företagets omsättning. SSAB exporterar sina 

färdigprodukter, bland annat plåtrullar som kallas coils, via Stålhamnen till flera destinationer 

i världen.  

1998 slutfördes en utbyggnad av Stålhamnen som utrustat den med två takkranar för att kunna 

koncentrera SSAB:s hela sjögående plåtexportflöde till Oxelösund.  En terminal för 

tunnplåthantering, Coilshotellet, byggdes för att hantera flödet av bland annat coils som 

kommer med järnvägsvagnar från Borlänge.  
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Sedan utbyggnationen av Stålhamnen har Oxhamn agerat som bemanningsföretag åt 

Stålhamnen. Men året 2010 tog Oxhamn över hela driftansvaret av Stålhamnen från SSAB med 

syften att utveckla produktiviteten och hitta ytterligare beläggning av anläggningen. 

1.3 Problembeskrivning 

I dagsläget är Oxhamn en av flera aktörer inom SSAB:s supply chain, där varje aktör har olika 

juridiska enheter. Oxhamn upplever idag att man får göra onödiga omarbetningar av 

planeringsunderlag och onödiga omflyttningar av coils i Stålhamnen. Med andra ord upplever 

Oxhamn ineffektiv information- och materialflöde inom deras verksamhet. Därför vill Oxhamn 

klargöra vilka slöserier som finns och hitta förbättringar för att effektivisera information- och 

materialflödet vid hanteringar av coils. 

1.4 Syfte och mål  

Genom att beskriva processen och förstå logiken syftar studien till att minimera slöserier i 

Coilshotellet. Målet är att komma med förslag på förbättringar för coilsflödet i processen. I 

arbetet ingår även att undersöka vad som krävs för att låta takkranarna köras automatiskt. 

För att uppnå syftet och målet med studien måste följande forskningsfråga besvaras:  

Hur kan coilsflödet i Stålhamnen effektiviseras? 

För att kunna besvara forskningsfrågan har tre följdfrågor tagits fram: 

FF1: I vilken utsträckning kan coilsflödet i Stålhamnen effektiviseras? 

FF2: Hur kan en automatisering av takkranarna bidra till en förbättrad materialhantering 

i Coilshotellet och leda till en ökad effektivitet? 

FF3: Vad krävs för att kunna genomföra automation av materialhantering? 

1.5 Avgränsningar 

 Studien har följande avgränsningar:  

• Endast undersöka det fysiska flödet av coils, från lossning av järnvägsvagn till 

placering på utlastningsplats innanför port i Coilshotellet vid Oxhamn.  

• Använda sig av befintlig produktionsutrustning. 

1.5.1 Sekretess   
För att säkerställa att sekretessen upprätthålls ska följande villkor uppfyllas: 

1. Alla bilder som fotats på någon av Stålhamnens verksamheter ska godkännas av SSAB 

i Oxelösund innan publicering.  

2. Författaren bör samspråka tillsammans med VD/handledare på Oxhamn innan 

rapporten är sammanställd. Detta är för att se över eventuell känslig information och 

hindra att de publiceras i den slutliga rapporten. 
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1.6 Rapportens disposition  

Författaren syftar i detta kapital att ge läsaren en övergripande blick av rapportens uppbyggnad 

och innehåll, se Tabell 1 nedan.    

Tabell 1: Rapportens disposition med kapitelrubrik och respektive beskrivning. 

Kapitel Beskrivning 

1. Inledning 
Detta avsnitt beskriver bakgrunden, problembeskrivningen och 

syftet bakom fallstudien och avgränsningarna i studien. 

2. Metod 

I detta avsnitt syftar författaren till att beskriva metodval genom en 

akademisk förankrad beskrivning, samt lyfter fram de metoder som 

har använts i praktiken. 

3. Nulägesbeskrivning 

Syftet med detta avsnitt är att beskriva nuläget i Stålhamnen, samt 

kartlägga de olika processer som sker där och förklara takkranens 

arbetsförmåga.    

4.Teoretisk 

referensram 

I avsnitt 4 presenterar författaren teorier som anses vara relevanta 

for studien. 

5. Analys och resultat 

Detta avsnitt syftar till att analysera nulägesbeskrivningen. 

Analysavsnitt består av tre delar där den första delen är en analys 

av de interna processerna i Coilshotellet, den andra delen innefattar 

en analys av takkranen och den tredje delen analyserar relationen 

med de andra aktörerna i kedjan.  

6. Slutsats och 

rekommendation 

I detta avsnitt drar författaren slutsatser baserat på resultaten av 

analysavsnitt. Här kommer även att forskningsfrågorna att 

besvaras. Slutligen avslutas avsnittet med rekommendationer till 

Oxhamn och de andra aktörerna i kedjan.  

7. Diskussion  

Detta avsnitt avslutar fallstudiens med reflektioner kring studiens 

genomförande.  Sedan avslutas avsnittet med förslag på vidare 

forskning.  
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2. Metod  

I detta avsnitt presenteras vilka metoder som har använts under projektets gång, för att besvara 

vald problemformulering. 

2.1 Inledning  

Tabell 2 nedan, visar en översikt av studiens metodval. Därefter kommer var och en av dessa 

metodval att motiveras.    

Tabell 2:Översikt av studiens metodval. 

Metod Val 

Forskningssyfte  Explorativ 

Forskningsansats  Induktiv  

Forskningsstrategi Fallstudie 

Datainsamling Primär via observationer och intervjuer 

Sekundär via dokument 

Dataanalys Kvalitativt och kvantitativ 

Urvalsgrupp Statiskt och icke-statistiskt, snöbollsurval 

 

2.2 Forskningssyfte 

Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2009) är syftet med en studie beroende på vilken sorts 

klassificering den tillhör, det vill säga vilken karaktärfrågeställningen och mål studien har. 

Detta innebär inte att syftet är bundet till endast en klass, den kan förändras under studiens 

gång.  Syften sorteras i tre områden; deskriptiv, explanativ och explorativ. (Saunders et al., 

2009)  

Enligt Saunders et al. (2009) är syftet med en deskriptiv/beskrivande studie att genomföra en 

detaljerad beskrivning av personer, händelser och situationer. Därför är det viktig att det finns 

tillräckligt med information vid liknande studier, för att skapa en tydlig bild över vilken data 

som är relevant för datainsamlingen. Denna typ av studier ses som en ersättning till första fasen 

i en explorativ studie eller som en förutsättning för en explanativ studie.  (Saunders et al., 2009) 

När det gäller en explanativ/förklarande studie påpekar Saunders et al. (2009) att syftet med 

den är att få en djupare förståelse inom ett specifikt område, genom att ta reda på hur någonting 

fungerar. Det leder till att man kan se vilka orsakssamband som finns mellan två eller flera 

variabler. Detta används vid frågeställningar såsom ”Hur” och ”Varför”. En explanativ studie 

kan användas när man vill jämföra mellan händelser, situationer, platser etc. (Saunders et al., 

2009) 

En explorativ studie fokuserar på att undersöka ett befintligt problem. Det sker genom att skapa 

en förståelse för problemet, samt ta reda på vilka variabler inses vara relevanta för studien. Att 

använda öppna frågor såsom ”Hur” eller ”Vad”, kan bidra till att utforska ett område på nytt 

och få nya insikter om området. De explorativa studierna anses vara mest flexibla typen av 

studier. Detta på grund av att sådana studier kan indelas med ett brett fokus i början och sedan 

smalnas av under studiens gång. Enligt Saunders et al. (2009) kan en explorativ studie 

genomföras på tre sätt, via relevant litteratur, observationer och intervjuer med experter inom 

området. (ibid.) 
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2.2.1 Val av forskningssyfte  
Syftet med projektet är explorativt, eftersom man med detta forskningssyfte kan utforska 

området mer grundligt för att förstå de logistiska flödena hos Stålhamnen. En explorativ studie 

bidrar till att ge Oxhamn nya insikter genom ett utomstående synsätt att genomföra projektet.  

2.3 Forskningsansats 

Enligt Saunders et al. (2009) finns det tre olika ansatser att utgå ifrån under projektets gång, 

som är antingen baserad på teorier eller från datainsamling. Dessa tre är ansatser är deduktiv, 

induktiv och abduktiv. 

Författaren beskriver ett deduktivt förhållningssätt som en metod baserad på relevant litteratur 

som hjälper den forskande individen att hitta rätt teorier och idéer, som sedan ska bekräftas och 

bevisas med hjälp av data. En deduktiv ansats har många viktiga egenskaper. En av dessa är att 

försöka finna relationer mellan olika parametrar. För att finna den relationen skapas en tes 

som försöker binda ihop dessa. Här kan datainsamling användas för att testa den utformade 

tesen, där data kan vara både kvalitativt och kvantitativt, beroende på vad som undersöks. En 

annan viktig egenskap är möjligheten att kontrollera testandet av hypoteser, som möjliggör att 

ett visst resultat beror på de parametrarna som undersöks. Det leder till att en deduktiv metod 

använder sig av en väldigt strukturerad tillvägagångssätt. (Saunders et al., 2009). 

Den induktiva metoden är precis tvärtom, den forskande individen börjar med att samla data 

och utifrån den informationen formas en ansats eller teori. Till skillnad från den deduktiva 

ansatsen fokuserar den induktiva forskningsmetoden på en skaffa en överblick av problemet 

genom att forskaren genomför en snabb överskådlig undersökning, genom t.ex. intervjuer. 

Efter det kan forskaren granska och analysera undersökningen noggrannare. Följaktligen kan 

denne utifrån den analysen grunda en hypotes. (Saunders et al., 2009). 

Den tredje grenen inom forskningsmetoder är den abduktiva forskningsmetoden, som 

kombinerar de induktiva och deduktiva metoderna. (Kovács & Spens, 2005) 

2.3.1 Val av forskningsansats 
Eftersom studien går ut på att kartlägga den nuvarande situationen i Stålhamnen genom att 

samla data i form av observationer och intervjuer av rätt individer, för att sedan använda teori 

för att kunna analysera den insamlade data för att i slutändan dra slutsatser. Ett sådant 

förhållningssätt passar in på den induktiva metoden. 

2.4 Forskningsstrategi  

Saunders et al. (2009) beskriver sju olika forskningsstrategier. Varje strategi har sina fördelar 

och nackdelar, där en studie kan utnyttja flera olika strategier. Baserat på den här studiens syfte 

och mål anser jag att tre av dessa strategier kan vara relevanta för den här studien; 

undersökning, fallstudie och arkiv. 

Som strategi används undersökning för att främst ta fram svar till frågor såsom vem, vad, var 

och hur många/mycket frågor och är deduktiv till naturen. Därför blir det självklart att en 

undersökning används flitigt i beskrivande och explorativa studier. Strategin har två markanta 

styrkor; den har en stor population samtidigt som den är ekonomisk. En metod är att använda 

sig av frågeformulär. (Saunders et al., 2009) 

Fallstudien är, enligt Saunders et al. (2009), en empirisk undersökning där forskaren granskar 

ett fenomen i sitt vardagliga tillstånd från flera källor. Den är användbar i situationer då 

forskaren vill undersöka ett problem på en fundamental nivå och söker en djup förståelse om 

fenomenet. Med hjälp av en fallstudie kan en forskare besvara frågor av följande karaktär; 
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varför, vad och hur, där de två senare brukar vara de viktigare. En vanlig metod att använda sig 

av när man arbetar med en fallstudie är triangulering, vilket innebär att forskaren använder sig 

av olika datainsamlingsmetoder för att bekräfta att den insamlade data beskriver vad forskaren 

tror att de beskriver. (ibid.) 

Den slutliga strategin, nämligen arkivstrategi, innebär att forskaren använder administrativa 

dokument och register som källan till data. Den strategin möjliggör forskningsfrågor som 

fokuserar på att besvara förändringar som skett under längre tidsperioder och kan då vara 

explorativa, beskrivande eller förklarande. (Saunders et al., 2009) 

2.4.1 Val av forskningsstrategi 
Den här studien kommer att främst vara en fallstudie, med inslag av undersökning- och 

arkivstrategierna. I studien kommer den största delen av strategin vara en fallstudie då studien 

ämnar undersöka vilka faktorer som leder slöseri inom en supply chain för att kunna förminska 

dessa, och på så sätt effektivisera kedjan. 

2.5 Datainsamling och dataanalys 

Saunders et al. (2009) beskriver data utifrån två kategorier; primärdata och sekundärdata. 

Primärdata hänvisar till nya data som samlas in för en specifik studie, medan sekundärdata 

syftar på tidigare data som redan samlats och analyserats för en tidigare studie används till den 

nya studien. Vidare argumenterar författarna att de flesta forskningsfrågorna kräver en 

kombination av de båda för att besvaras, till exempel i fall där sekundärdata är begränsad 

kommer forskaren behöva komplettera genom att samla in primärdata. 

Kvantitativa data refererar till numeriska data, det vill säga vid insamling av kvantitativa data 

så använder forskaren sig av datainsamlingsmetoder, t ex frågeformulär, eller dataanalys, 

såsom grafer och statistik som utnyttjar eller producerar numeriska data. Å andra sidan så är 

kvalitativa data fokuserat på insamlandet av data som inte är numerisk, det vill säga data som 

kan vara ord, bilder eller video. I det här fallet kan forskaren använda sig av intervjuer för att 

samla in data. För dataanalys så används datakategorisering som genererar icke-numeriska 

data. (Saunders et al., 2009)  

Information och data som samlas in måste först bearbetas för att kunna bidra till en studie, som 

sker antingen kvantitativt eller kvalitativt. Kvantitativa data behöver analyseras för att 

forskaren ska kunna bilda slutsatser och teknikerna som används för det är grafer, diagram och 

statistik. Kvalitativa data beskrivs som data genererad från forskningsstrategier, såsom 

intervjuer. (Saunders et al., 2009).  

2.5.1 Val av datainsamling  
Både primärdata och sekundärdata kommer att utnyttjas i studien. Primärdata kommer i 

studiens fall främst vara i form av intervjuer och observationer. Å andra sidan kommer 

sekundärdata att vara i form av tidigare dokument och material. Även kvantitativa och 

kvalitativa data kommer att användas för studiens analys. 

2.6 Urvalsgrupp 

Urvalsgrupp refererar till den population som blir utvald och granskad för en forskningsfråga. 

Då det kan vara väldigt svårt att granska en hel population, på grund av faktorer såsom tid, 

pengar och tillgänglighet, fokuserar den forskande individen på att begränsa undersökningen 

till en subgrupp. Urval innefattar två kategorier; icke statistiskt urval och statistiskt urval. 

(Saunders et al., 2009)  
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Statistiskt urval syftar till en process där alla element har samma statistiska chans att bli utvalda. 

Det innebär att det är möjligt att besvara en forskningsfråga som fokuserar på att besvara en 

specifik forskningsfråga om en population, då alla har samma chans att bli utvalda. En sådan 

process är ofta kopplad till undersökningar och experimentella forskningsstrategier. Kategorier 

inom statistiskt urval; enkelt slumpmässig, systematisk, kluster och stratifierad. (Saunders et 

al., 2009). 

I ett icke-statistiskt urval kommer elementen inte ha samma chans att bli utvalda. I ett sådant 

fall är det inte rimligt att driva en forskningsfråga eller försöka besvara specifika 

undersökningsfrågor om en population, då de slutsatser som kan dras för populationen inte är 

giltiga för alla element i populationen. Kategorier inom icke-statistiskt urval; kvotering, 

snöboll, självvald, målmedveten och bekvämlig. (Saunders et al., 2009). 

Snöbollsurval används när det är svårt att hitta elementen som eftersöks. Metoden går ut på att 

forskare kontaktar ett element, som ombeds att identifiera ytterligare element, som i sin tur gör 

samma sak. Processen fortsätter tills att forskaren anser att den har tillräckligt med material. 

(Saunders et al., 2009). 

2.6.1 Val av urval 
Den här studien kommer att främst att utnyttja icke-statistiskt urval, specifikt snöbollsurval. 

Anledningen till det är att det visade sig vara en otrolig utmaning att ta reda på vem som 

representerar rätt population. Studien kommer också ha statistisk som handlar om coils input, 

omflyttning och output. 

Studiens målgrupp består i första hand av kontorspersonalen på Stålhamnen, Oxhamns 

ledningspersonal, rapportopponenter och bedömningspersoner för rapporten. I andra hand kan 

även andra aktörer såsom SSAB i Borlänge vara intresserade av arbetet.  

2.7 Reliabilitet och validitet 

För att stärka studiens trovärdighet så har hänsyn tagits till att öka studiens reliabilitet och 

validitet. Genom att göra det så blir rapporten alltmer giltig och reproducerbar.  

Reliabilitet syftar på hur väl de olika metoderna som använts i studien kan ge konsistenta svar. 

Det betyder med andra ord hur väl man kan återskapa studiens resultat. För att undvika att 

studien har en svag reliabilitet, och på så sätt göra den mer trovärdig, finns fyra hot som 

författaren bör eliminera eller förminska, se nedan. (Saunders et al., 2009) 

• Deltagarfel – sker när en deltagare befinner sig i ett tillstånd som inte är neutralt, till 

exempel personen besvarar en undersökning efter att ha fått höra goda nyheter 

• Deltagarbias – uppstår när deltagaren är orolig för att ge sin ärliga åsikt, som ett resultat 

av en hårt styrande chef till exempel 

• Författarfel – uppstår på grund av skillnaderna som finns mellan intervjuare, då deras 

frågeställningar troligtvis skiljer sig 

• Författarbias – än en gång kopplat till intervjuaren, denne kan tolka information på sitt 

egna sätt, som kan skilja väldigt mycket från en annan intervjuare 

Användning av en strukturerad metodik vid observationer och intervjuer förminskar chansen 

till att det uppstår avvikelser. Författaren har också sett till att studien ska ha ett stort antal 

observationer och intervjuer då det eliminerar risken till deltagarfel och författarfel genom att 

motverka polarisering av resultaten. Trots det har det uppkommit spontana intervjuer med 

personer där författaren inte fått möjlighet att ha en strukturerad intervjumall redo och kan vara 

ett hot studiens reliabilitet. För att motverka deltagarbias har författaren sett till att alla som 

intervjuas är anonyma, så att de känner sig säkra att säga sin sanna åsikt. 
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Validitet handlar om hur pass relevant data är till ämnet, det vill säga hur trovärdig 

informationen är. Ett exempel kan vara om en undersökning verkligen undersöker det den är 

ämnad att granska. Författaren påpekar att det finns några hot mot validitet. Dessa kan vara 

historik, tester, instrumentering, dödlighet och mognande. Saunders et al. (2009)  

Relevant för denna studie är enbart historiken. Genom att granska historiken kan författaren se 

om det som undersöks har relevant historia som kan påverka resultatet. Saunders et al. (2009) 

För att stärka validiteten har författaren sett till att informationen som samlats in granskas av 

intressenter på Oxhamn och LTU-handledarna i form av regelbundna möten, så att eventuella 

avvikelser och missförstånd kan korrigeras. Även historiken har granskats, då författaren hittat 

tidigare projekt och material som ger grund till studiens forskningsfrågor och resultat. Vidare 

granskas frågor till Oxhamn av handledaren av LTU. 

2.8 Studiens genomförande 

Den här studien har genomförts som ett examensarbete under en 20-veckorsperiod där ungefär 

mer än 50 % av tiden har spenderats hos Oxhamn och Stålhamnen för att skapa en överblick 

över hur de interna processerna och branschen fungerar. Att vara närvarande hos de nämnda 

verksamheterna gav möjlighet att delta i formella och informella konversationer med anställda. 

Eftersom Stålhamnen ägs av SSAB så var författaren tvungen att skapa relationer även där. 

Författaren har primärt genomfört ostrukturerade och några strukturerade intervjuer samt 

strukturerade mejlkonversationer. Vidare har författaren delvis deltagit i de dagliga mötena i 

Stålhamnen och veckomöten i Oxhamn. Författarens fokus låg på att hitta de möjliga 

effektiviseringsområden i praktiken för att sedan hitta teori och litteratur som belyser de 

upphittade bristerna. Därefter har teori utnyttjats för att ge rekommendationer som kan åtgärda 

bristerna. 

 

Figur 1: En preliminär tidsplan för fallstudien. 
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Initialt har studien utgått från den preliminära tidsplanen som visas i Figur 1 ovan, men det 

visade sig vara en utmaning att följa tidsplanen på grund av att det var svårt att identifiera och 

komma överens med företaget om vad problemet egentligen är. Den osäkerheten ledde 

eventuellt till att problemdefinitionen tyvärr skjutits upp till den 22 mars. Trots detta har 

författaren försökt samla in kvalitativa och kvantitativa data. Svårigheten att hitta rätt 

kvantitativa data gjorde att hålla tidsplanen blev en ytterligare utmaning. Förseningen av 

problemdefinieringen och svårigheten att finna rätt data ledde till att författaren började med 

analysen och resterande moment i arbetet i mitten av april.  

Slutligen kommer studiens resultat och rekommendationer att presenteras för Luleå Tekniska 

Universitet och företagen. 
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3. Nulägesbeskrivning 

I detta avsnitt presenteras hur Coilshotellet i Stålhamnen ligger till i nuläget, vilket kommer 

att ge en överblick över hur arbetsrutiner i dagsläget ser ut, samt underlätta för läsare att få 

en bättre förståelse över vilka möjliga förbättringar som går att genomföra.  Informationen i 

detta avsnitt är baserat på mina observationer, samt fakta och intervjuer med relevant personal 

i Bilaga B och C.  

3.1 Oxelösunds Hamn AB 

Oxhamn ägs till 50 % av SSAB och till 50 % av Oxelösunds kommun och drivs som ett 

fristående privat aktiebolag. Oxhamn ligger nära kusten med tillgång till E4 Stockholm-

Helsingborg. Oxhamn har utmärkta tågförbindelser i hamnens område som leder godstrafiken 

till kajerna. Hamnen är isfri med ett djup på 16,5 meter och underhålls dygnet runt. (Oxhamn, 

2018) 

2017 hade företaget omsättning på 329 miljoner kronor med resultat på 28,2 miljoner kronor. 

Den totala volymen av lastning och lossning var cirka 5,1 miljoner ton 2017. Oxhamn bedriver 

även oljehantering som består av flytande petrokemiska produkter, oljor och 

petroleumprodukter med en maximal årlig mottagning om cirka 2 miljoner m3. Fartygstrafik 

året 2017 var 697 fartyg, där 487 via Oxhamn och 210 via Stålhamnen. Oxhamns vision är att 

bli Östersjöns ledande hamnterminal med Europas bästa stuveri. En översiktskarta över 

Oxhamn framgår under Bilaga A. (Oxhamn, 2018) 

Hamnbolaget består idag av två huvudaffärer. Dels bedriver man en öppen hamn i det som 

kallas Stadshamnen och dels sköter man SSAB:s lastageplats i det som kallas Stålhamnen.  

SSAB är Oxhamns största kund med ca 60 % av företagets omsättning. SSAB tar in huvuddelen 

av sitt råvarubehov i form av kokskol och järnmalm via Stadshamnen. SSAB utnyttjar även 

Stadshamnen för andra ändamål. SSAB exporterar sina färdigprodukter via Stålhamnen. 

Exportflödet, se Figur 2, består av två delar, dels grovplåtprodukter som tillverkas i Oxelösund 

dels tunnplåtprodukter som tillverkas vid fabrikerna i Borlänge. Flödet av tunnplåtprodukter 

består i huvudsak av två typer, klippt plåt som kommer i buntar som kallas formatplåt och 

plåtrullar som kallas coils, som denna studie fokuserar på. (Oxhamn, 2018) 

 

Figur 2: Exportflödet från SSAB via Stålhamnen. 

Sedan utbyggandet av Stålhamnen 1998 har Oxhamn agerat som bemanningsföretag åt 

Stålhamnen. Men året 2010 tog Oxhamn över hela driftansvaret av Stålhamnen från SSAB med 

syftet att utveckla produktiviteten av anläggningen. 
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Figur 3 nedan visar att Oxhamn består av olika arbetsområden. En del ägs av Oxhamn och 

resterande av andra företag, bland annat Stålhamnen (de blåa rutorna i figur 3) som ägs av 

SSAB i Oxelösund men drivs av Oxhamn. Det totala antal anställda idag hos Oxhamn är 197 

fast- och cirka 50 behovsanställda. Av det totala antalet anställda har Stålhamnen 52 

fastanställda och cirka 25 övertidsarbetare. Enligt Bilaga B.2 § 1 jobbar Stålhamnens 

kontorspersonal enbart under vardagar, medan de övriga personal i Stålhamnen jobbar två 8-

timmars skift under vardagar och ett helgskift på 12 timmar. Vid behov kan även vardagliga 

nattskift införas. 

 
Figur 3: Oxhamns organisationsstruktur. 

 

3.2 Supply chain för coils och informationsflöde 

Figur 4 nedan visar hur livscykeln ser ut för en coil, från att den lämnar fabriken i Borlänge 

fram till den lastas på ett fartyg. Detta sker i flera steg; (1) Ankomstregistrerat indikerar att 

järnvägsvagnarna med coils har anlänt till SSAB:s område i Oxelösund, (2) 

Ankomstkontrollerat betyder att coils har landat inne i coils lagerområde i Stålhamnen och kan 

hanteras, vilket sker när kranoperatören identifierar med handdator och lyfter materialet, (3) 

Lastat innebär att coils är placerade på lastbärare, både in- och utanför coils lagerområde och 

(4) Skeppat, sker när coils stryks från lagerhanteringssystemet.  
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Figur 4: En coils livscykel. 

För att skapa bättre förståelse för coilsflödet från Borlänge fram till en av destinationerna har 

en tidsskala över coils resa från fabriken i Borlänge till USA upprättats, se Figur 5 nedan. 

Oavsett vilken destination coils ska skeppas till tar det oftast en dag för materialet att ska 

komma fram till Stålhamnen och 2–3 dagar att lasta de på fartygen. Anledningen är på grund 

av att material utöver coils också ska lastas, samt att material kan vara försenat från Borlänge. 

 
Figur 5: Tidsskala över coilsflöde från Borlänge till USA via Stålhamnen. 

3.2.1 Wallog 
För att en rulle ska klara en liknade livscykel kräver det att rätt information kommer från rätt 

källor. Figur 6, visar hur informationen från två olika datakällor kommer till Stålhamnens 

lagerhanteringssytem Wallog. 2007 utformades Wallog av teknikföretaget Prevas för att 

uppfylla behovet hos Stålhamnen. Ett exempel var behovet att ersätta den vardagliga 

kommunikationen som skedde via telefon- och datakontakt mellan Stålhamnen och Borlänge 

(Bilaga B.4 §3).  

Wallog ägs av SSAB och har två viktiga uppdrag, det ena att ge förslag på hur material ska 

placeras i Stålhamnen och det andra att ta fram en lastlista som underlag för framkörning till 

fartyg. Wallog tar emot information från SSAB Special Steel i Oxelösund som skickar det via 

sitt eget datasystem, Ellen. Ellen skickar information om vilka båtar som ska komma till kajen 

under de kommande två veckorna med vilka destinationer och skeppningsdatum, samt det antal 

ton som varje båt ska ha med sig. Å andra sidan skickar SSAB Tunnplåt Europé i Borlänge via 

sitt eget datasystem Båtsystemet information om avgångsID, antal ton och prioriterade rullar 

som ska med i just den båten. Trots att det finns en systematisk kommunikationskanal med 

Stålhamnen så fås och uppdateras ändå en stor del av informationen av Borlänge, Oxelösund, 

Båt-kapten och åkerier, något som sker dagligen via mail-konversationer. 

 

Figur 6: Informationsflöde från SSAB i Oxelösund och Borlänge till Stålhamnen. (Källa: Interna dokument.) 
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3.2.2 48/24-regel  
Enligt Bilaga B.2 §2 finns det en regel som hanterar materialoutput från Stålhamnen. Den 

regeln är ett verktyg mellan Stålhamnen och Borlänge för att hantera output av material. Regeln 

säger att enbart 80 % av materialet som ska lastas i båten måste Stålhamnen informeras om 

minst 48 timmar innan och de resterande 20 % ska förmedlas till Stålhamnen senast 24 timmar 

innan. 

I dagsläget följs inte 48/24 regeln av varken Borlänge eller Stålhamnen. Borlänge gynnas av 

att justera lastlistan så sent som möjligt, eftersom de kan ha möjlighet att skicka med sena 

produkter. Samtidigt bokar Stålhamnen i dagsläget hela lasten på en gång, 48 timmar innan 

avgång, eftersom de vill underlätta deras arbetsuppgifter och minska omarbetning och slöseri 

av tid. 

Även om regeln uppfylls finns det fortfarande osäkerhet gällande vilket material som kommer 

in och vad som ska skeppas vidare, eftersom Borlänge ändå skickar lastlistan tidigast 48 timmar 

innan båten ska lastas. Personal i Stålhamnen nämner att lastlistan från Borlänge måste göras 

om flera gånger, eftersom de skickar fel information, se Bilaga B.2 §4. 

3.3 SSAB:s Stålhamn 
1998 slutfördes en utbyggnad av Stålhamnen för att kunna koncentrera SSAB:s hela sjögående 

plåtexportflöde till Oxelösund.  Stålhamnen är placerad öster om industriområdet, vid 

Ålöfjärden. Hamnen är 9,5 meter djup och är öppen för sjöfart året runt. Typfartygen är boxade 

”coasters” med längd mellan 60–110 meter med en dödvikt på mellan 500–8000 ton. Antalet 

fartygsanlöp per år är cirka 210 stycken. Fartygens destinationer är USA (sommartid till flera 

hamnar i USA och vintertid till kusthamn), Spanien, Hull (stad i Englands östkust) och 

Antwerpen (hamn- och industristad i norra Belgien). Fartyg som går till Spanien, går därefter 

till Portugal och den som går till Antwerpen, går därefter till Hull. De flesta ankomster och 

avgångar sker med samma frekvens. Stålhamnens utlastningsvolym för coil över kaj var 

382705 ton år 2017.  

 

Figur 7: En redigerad verklig bild över Stålhamnen. (källa: interna dokument) 

Stålhamnen har en kaj med en längd på 300 meter och är utrustad med 2 stycken 

svängarmskranar (de gröna kranarna i Figur 7) med en lyftkapacitet på 32 ton/kran. På den 

norra delen finns även en spårbunden containerkran (den blåa kranen i Figur 7) med en 

lyftkapacitet på 45 ton. I hamnområdet finns också 2 stycken lagringstält med en lagringsyta 

på 1200 kvm var. 
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3.3.1 Coilshotellet  
Stålhamnområdets längd är 1000 meter med en total area på 15 000 kvadratmeter. Inom 

hamnområdet finns en terminalbyggnad (Coilsterminal/Coilshotell), se Figur 7 ovan, med 

längden 240 meter och en bredd på 30 meter. Coilshotellet försågs med två takkranar som är 

utrustade för att köras i full automatik, med syfte att drivas under natten. I Coilshotellet finns 

ett visst antal dörrar, som kallas portar, som används för att material ska kunna skeppas med 

fartyg. Syftet med det automatiska driftläget var dels att kunna plocka fram material till 

portarna för utlastning, dels att göra omplockningar i lagret för att optimera lagerutnyttjandet.   

I Coilshotellet finns det också en byggnad med kontor och personalutrymmen. Den effektiva 

lagringsytan är cirka 6000 kvadratmeter, där möjligheten finns att lagra 3000 coils. Men i 

dagsläget ryms enbart crika 1140 rullar, eftersom Coilshotellet idag även lagrar formatplåt- och 

containerhantering, se Figur 8.  

 

Figur 8: Kartläggning över Coilshotellet. 

I Coilshotellet finns järnvägsspår som går genom hela terminalen, med plats för 15 vagnar (60 

ton per vagn). Tunnplåtprodukterna i form av coils och formatplåt anländer via järnvägsvagn, 

där lossning och lastning sker med två taktraverser. Taktraverserna har en lyftkapacitet på 40 

ton.  

3.3.2 Interna processer och lager 
Det normala coilsflödet som illustreras i Figur 9 förklarar att en coil bör förflyttas fysiskt enbart 

två gånger under sin resa från järnvägsvagnen fram till utplacering i porten (Bilaga B.1 §2). En 

rulle ska godsmottas och sorteras digitalt, efter t.ex. destination och storlek, med hjälp av 

Wallog innan den placeras fysiskt på en lagerplats med hjälp av takkranen. Därefter förbereds 

de rullarna som ska skeppas genom att takkranen förflyttar de till lagerplatserna i en av 

utlastningsportarna i coilsområdet.  

 

Figur 9: Flödesschema för coils. 

Vid hantering av coils i praktiken stämmer detta coilsflöde inte, eftersom det visar sig att det 

ofta sker omplaceringar av coils, se Figur 10. Detta i sin tur leder till flera onödiga 

omflyttningar av rullar som ökar risken av att rullarna blir skadade vilket leder till mer 
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kostnader och slöseri av personaltid. Enligt Bilaga B.3 §13 påpekar personal att kranen måste 

genomföra minst 3 omplaceringar för att hitta rätt rulle. 

 

Figur 10: Flödesschema för Coils under ett omplaceringsläge. 

Idag ryms i coilsområdet och portplatserna cirka 1140 rullar, vilket motsvarar 545 stora, 540 

små samt 60 prelaq-rullar (mjuka stålrullar som inte går att lasta över). Port med benämning 

84, 85 och 86 rymmer mellan 18 och 27 rullar per port. Port 87 och 88 är mycket större och 

rymmer därför mellan 25 och 50 rullar per port. (Bilaga C.1 f.1 och f.4) 

Varje rulle anses som en individ i sig själv, det vill säga varje rulle räknas som en artikel. Om 

summan av tonnaget (vikt som lastas på en båt) för dessa orderrader är högre än tillgängligt 

tonnage för aktuell avgång så kommer individer prioriteras utifrån (interna dokument): 

1. Prioriterade individer symboliseras med bokstaven (B) i Wallog.  

2. Försenade Individer, det vill säga individer med leveransvecka tidigare än aktuell vecka 

3. Individer med aktuell vecka som leveransvecka 

4. Förtida individer, det vill säga individer med leveransvecka senare än aktuell vecka 

Dessa punkter ovan orsakar mer onödigt kontorsarbete och omflyttningar av rullar i lager idag.  

I coilsområdet ryms 11 lagerrader som är parallella med varandra och järnvägsspår, se Figur 

11. Dessa rader kan variera i längd, där varje rad kan endast innehålla en destination (en 

lossningshamn). Det innebär att så fort man lagt en rulle i någon rad så styrs endast samma 

destination dit. 

 

Figur 11: Lagerrader och portlagerområde. 
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Varje rad innehåller ett specificerat antal platser och varje plats har sin egen koordinat där 

felmarginalen för kranen är +/-50 mm, vilket innebär att man inte kan placera rullarna vart som 

helst. Systemet börjar fyller alltid raderna från första platsen i raden, dvs. den som heter 1010 

och räknas från söder, se Figur 12. 

 

Figur 12: Placering av en rulle i en lagerrad. (Källa: Prevas) 

Figur 13 nedan, illustrerar att rullarna lagras på två varv, bottenvarv och andravarv. Stora rullar 

får inte placeras ovanpå små rullar, eftersom detta riskerar att små rullar kläms ihop och det i 

sin tur leder till rasrisk och materialskador. Vid lagring av flera varv får inte heller de breda 

rullarna läggas på de smala på grund av rasrisken.  

 

Figur 13: En lagerrad med två varv. (källa: interna dokument) 

Figur 14 och 15 nedan visar enligt de interna dokumenten vart gränsen går till lagring av andra 

varor. För att hindra rasrisk och materialskador lagras rullarna i två varv utom vid platsen 

närmast ändstödet. De små rullarna lagras med en vaggas mellanrum. Medan de stora rullarna, 

det vill säga med ytterdiameter större än 1600 mm har två vaggors mellanrum. Samt vid 

stapling får rullen inte vara bredare än rullarna på bottenvarv. 

 

Figur 14: Illustrerar vart gränsen för andra varv går för de små rullarna. (källa: interna dokument)  
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Figur 15: Illustrerar vart gränsen för andra varv går för de stora rullarna. (källa: interna dokument) 

Anledningen till att Coilsterminalen kallas Coilshotell är på grund av att rullarna ska lagras en 

kort period, det vill säga några nätter, och sedan ska de vidare (Bilaga B.4 §6). Detta stämmer 

inte idag. Baserat på beräkningar på den datamängd jag fått från Wallogs historik visar det sig 

att snittantalet dagar ligger på ca sju dagar (6,9 dagar) för rullarna mellan november och 

december 2017. En del rullar fick stanna i flera veckor, se Figur 16 nedan. Anledning till det 

är att allt material som produceras i Borlänge och som ska skeppas via Oxelösund skickas till 

Stålhamnen även om leveransen ska ske långt fram. En orsak till att material skickas i förväg 

är, enligt Bilaga B.6 §6,  att Borlänge skickar t.ex. 10 000 ton men fartyget kan enbart lasta 

8 500 ton. Kvarvarande material får lagras tillsvidare. 

 

Figur 16: Snittantal dagar. (källa: egna beräkningar) 

Baserat på beräkningar på den datamängd jag fått från Wallogs historik visar det sig även att 

snittantalet rullar som kommer in till hotellet är 84, se Figur 17. Stålhamnen är en 

skeppningshamn, därför antar jag att snittantalet rullar som skeppas ut är samma som kommer 

in, dvs. 84 rullar. 

 

Figur 17:Antal rullar in och ut dag för dag under november och december 2017. 
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I Figur 18 nedan, visas antalet coils per dag under en månad. Det visar att antalet coils ligger 

mellan 411 och 696.  

 

Figur 18: Antal rullar dag för dag i Coilshotellet. (källa: interna data) 

3.4 Frysningar av lagerrader  

Enligt Bilaga B.1 §3 och C.1 f.3 definieras frysning av lagerplatser som att varje lagerrad kan 

endast innehålla en destination, vilket innebär att så fort en rulle placerats på en lagerplats i en 

rad så styrs endast samma destination dit. Från början var planen att stapla rullarna på tre 

lagervarv och detta krävde att lagerrader blev frysta eftersom Stålhamnen vill undvika att ha 

en rulle till en destination och rullen ovan till en annan. Därför fryser de en viss lagerrad som 

ska till en bestämd destination.  

Därefter skapade frysningar en del problem eftersom Borlänge skickar orena vagnar, det vill 

säga att de skickade varierande destinationer i en och samma vagn. Om en rulle placeras på en 

lagerplats i en lagerrad blir hela raden fryst till den destinationen, och det skapade problem 

eftersom Wallog säger att platserna är upptagna men i praktiken är kanske enbart 70 % det. 

Stålhamnen hade åtgärder åt det problemet, men det saknades en samlad bild av det som är den 

optimala lösningen. 

Frysningar orsakar ett annat problem i form av att materialets lagerplats spärras och det sker 

på grund av (1) en del av material som lagras på samma lagerrad får avgångsummer inför 

skeppning men andra inte och (2) om Borlänge ändrar destination på någon eller några rullar 

räknas det som att det finns flera destinationer på en och samma rad. Generellt anses frysningar 

som en utmaning för materialplanerare, eftersom det behövs ofta omplanering, omarbete och 

förflyttningar av rullar och det i dagsläget anses som ett slöseri av kontorets resurser.  
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3.5 Takkranen  

Coilshotellet har två funktionella takkranar, med kodnamn 991 och 992, som byggdes 1998 för 

att förse Coilshotellet med kranar som är förberedda att köras i full automatik. I dagsläget kör 

personalen takkranarna semiautomatiskt för att plocka om i lagret och för att plocka fram 

lastningsuppdrag till portarna för framkörning till fartygssida.  

3.5.1 Kranarnas olika driftlägen  
Kranarna är uppbyggda med fyra olika driftlägen; ur drift, manuell, semi-automatik och 

automatik. (Wallog Dialog- och funktionsbeskrivning)  

1. Ur drift: Detta innebär att kranen i aktuellt läge ej används eftersom den andra kranen är i 

automatiskt driftläge. Detta görs för att frigöra plats så att kranarna inte riskerar en 

kollision. 

2. Manuell: I det manuella driftläget drivs kranen av en kranförare. Detta betyder att kranen 

inte lyder datasystemet, det vill säga när det uppstår kommunikationsfel mellan Wallog och 

kranen. 

3. Semi-automatik: Det här läget innebär att förflyttningen av kranen sker automatiskt, 

enbart längs-/sidled, på kranförarens order. Lyft- och griprörelse genomförs manuellt av 

kranföraren, eftersom kranen tappar position vid plockning av rullar (Bilaga B.2 §12), så 

kranföraren vill försäkra sig om att gripklon tagit tag i rullen innan förflyttning. I dagsläget 

klarar inte kranens gripklo att ta tag i coil i automatiskt driftläge. Förr hade takkranens 

gripklo fasta klaffar, men idag används utfällbara som bidrar till mer utrymme mellan 

raderna. Det är dessa som måste hanteras manuellt och förhindrar automatisk körning. 

Semi-automatik är det läge som används för båda kranarna i dagsläget. Se Figur 19 för 

proceduren. 

 

Figur 19: Kranföraren godkänner manuellt gripen och lyften av rullen. Därefter kör kranen automatisk till 

angiven position.  

4. Automatik: Här skiljer sig automatisk från semiautomatisk genom att kranen körs 

helautomatiskt, vilket betyder att även lyft- och griprörelsen körs automatiskt. Vid 

automatiskt läge består kranuppdrag av en last- och loss-cykel. Med en last-cykel menas 

att kranen hämtar en rulle på x, y, z koordinat och vid en loss-cykel lämnar kranen rullen 

på x, y, z koordinat.  På grund av säkerhetsskäl ska detta läge enbart användas under natten 

då ingen personal befinner sig i lagerområdet.  För att kunna köra kranen i automatiskt läge 

ska den ha tillgång till hela lagerområdet, vilket leder till att andra kranen ska vara i 

driftläget Ur drift. Dock ska det lyftas fram att kranen inte kan köras i automatiskt läge vid 

lossning från järnvägsvagnar och att bara omplacering och framtagning till porten är 

tillåten, se Figur 20 nedan. 
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Figur 20: Locken av järnvägsvagnarna öppnas av en medarbetare inför lossningen av kranen och kranföraren. 

För att summera hur det är i dagsläget kan man säga att kranarna körs semimanuellt, samt att 

de är aktiva enbart två av tre skift under en arbetsdag. Den allmänna uppfattningen på 

Coilshotellet är att om att fel sker i automatiskt driftläge så orsakar det att hela 

förflyttningsprocessen stannar upp och inte körs igång igen förrän någon aktiverar kranen igen. 

Det förstör poängen med automatiskt driftläge om en kranförare måste vara på plats (Bilaga 

B.3 §3). 

3.5.2 Kranens prestandaavvikelser vid automatiskt driftläge 
Kranen kan råka ut för fysiska och logiska fel. Fysiskt fel är kopplat till maskinvaran, fel som 

är direkt anknutna till kranen (Wallog Dialog- och funktionsbeskrivning). Logiska fel är fel 

kopplade till mjukvaran. Det finns 3 logiska fel som kan uppstå när kranen arbetar: 

1. Plats upptagen: Kranen får information att den lasten som den bär på kommer att kollidera 

med en annan last vid lossning. Åtgärden för det är att kranen måste få order av en 

kranförare. Kranföraren kan bestämma att starta om, kvittera eller begära ny lagerplats. 

2. Hämtaplats tom: Kranen får information att hämta en rulle från en lagerplats där det visar 

sig att platsen är tom. Här väntar kranen än en gång på kranförare som kan återstarta kran, 

kvittera uppdraget eller begära att uppdraget ska strykas. 

3. Avvikande vikt: Kranen kontrollerar regelbundet vikten på produkterna som den ska 

hämta. Om produktens verkliga vikt avviker stort från den teoretiska med en viss marginal 

(%) så kommer kranen att placera rullen på en tillfällig lagerposition och spärra den. Om 

den tillfälliga lagerpositionen inte har mer plats och en avvikande rulle kommer in så 

kommer kranen att stanna helt. 

3.5.3 Kommunikation och begränsningar med mjukvara  
Enligt dokumentet Wallog Dialogbeskrivning är Wallog kranens arbetsgivare och arbetar 

genom att förse kranen med uppdrag. Till den största delen kommer dessa uppdrag vara 

arbetsfunktionerna som kranen följer när den ska flytta, hämta, lämna och omplacera. Det finns 

en funktion för varje uppdrag. Vid varje uppdrag skickar Wallog information om typ av artikel, 

materialID, vart det är lagrat såsom förråd/plats, dimension (längd, bredd, tjocklek, diameter) 

och vikt. Kranen har en minneskapacitet som tillåter den att genomföra en lista på 400 uppdrag.  

Enligt Bilaga C.1 f.3 ses inte frysningsfunktionen av lagerrader som ett hinder för automatiskt 

driftläge för kranen eftersom materialplanering sker i kontoret och därefter skickas order till 

kranen.   
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I dagsläget har Wallog enligt sin dialogbeskrivning inte möjlighet att genomföra automatiskt 

läge, då körkommandon förhindrar kranen från att genomföra lyft-/gripkommandon. En annan 

begränsning är att om takkranen får nödstopp, av någon anledning, krävs det att en operatör 

manuellt måste starta upp takkranen igen. 

En ytterligare begränsning är att kranens hastighet vid automatiskt driftläge sjunker till 50 % 

av den vanliga hastigheten. Den ursprungliga hastigheten vid de övriga driftlägena är 90 meter 

per minut. Sänkningen av takkranens hastighet beror på den ökade säkerhetsnivån under 

nattskiften.  

3.6 Tidigare projekt 

Enligt interna dokument från SSAB och Bilaga B.4 visar det sig att under perioden mellan 15 

april 2005 och 30 juni 2006 hade SSAB ett projekt som kallades för Sträcka Båt, och 

projektledaren var den tidigare chefen för Stålhamnen, som tillsammans med projektgruppen 

bildade en grupp på totalt 11 personer. Projektplanen för arbete har en beräknad total budget 

på 6,4 miljoner och beräknad effektuppföljning var 1 februari 2007. Syftet med projektet var 

att sänka administrativa kostnader, kortare ledtider, öka leveranssäkerhet och öka 

lagringskapacitet i Stålhamnen, samt genomföra automatisering i Coilsterminalen nattetid.  

Effektmålet var en kostnadsbesparing på 5,8 miljoner per år för Stålhamnen i form av (1) bättre 

kvalitet på information, avstämningsmöjligheter och förenklad administration, (2) effektivare 

lagerstyrning, arbetssätt och jämnare arbetsbelastning, (3) lägre kostnader per ton.  

Enligt Bilaga B.4 §3 var huvudmålet att Stålhamnen ska bli SSAB:s skeppningshamn. För att 

uppnå huvudmålet hade projektet följande projektmål (1) att skapa ett nytt system (Wallog) för 

att (a) förenkla och effektivisera informationsflödet mellan Borlänge och Stålhamnen och (b) 

förbättra lagerstyrningen i Stålhamnen, (2) att genomföra automatisering för att utnyttja ej 

bemannad drifttid och införskaffa rätt utrustning, t.ex. licenser (interna dokument från SSAB). 

I efterhand har författaren utrett Sträcka Båt noggrannare för att samla mer information 

gällande vilka resultat man lyckades uppnå och varför problemet fortfarande existerar idag. 

Därför har författaren genomfört en kort intervju med projektledaren för Sträcka Båt, se Bilaga 

B.4. 

Enligt Bilaga B.4 §4–6, informerade projektledaren för Sträcka Båt att det var Stålhamnens 

vision att alla rullar redan är sålda och inte stannar i Coilshotellet mer än två dagar, men det 

visade sig att vissa stannar en längre period. Det beror på att Borlänge hade som strategi att 

fylla vagnarna till deras maxkapacitet eftersom det gynnar hela kedjan. Fokuset på vagnfyllnad 

orsakade ett annat fenomen, det som kallas inhomogena vagnar (vagnar med olika destinationer 

skickas med samma vagn). När det gäller automation av takkranen klarade Stålhamnen inte 

det, trots att kranen hade förmåga köras automatiskt. Det beror på att spridning av 

leveranssäkerheten var dålig och som resultat kunde Stålhamnen inte lagra i varv på ett säkert 

sätt i samband med takkranens automatiska driftläge. 

Å andra sidan bekräftades det projektledaren för Sträcka Båt sade av Borlänge, se Bilaga B.6 

§3–5, då Borlänge nämnde att deras planeringspersonal uppmuntras att följa principen av 

homogena vagnar, men i slutändan vill Borlänge utnyttja vagnarnas maxkapacitet, eftersom att 

inte utnyttja vagnarna till fullo kostar Borlänge mer pengar. Slutligen anser en 

transportplanerare på Borlänge att Wallog idag har stora begränsningar och orsakar ibland 

misskommunikation med Båtsystemet i Borlänge. 
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4. Teoretisk referensram 

Detta avsnitt presenterar de teorier som författaren anser vara relevanta för att genomföra 

studien.  

4.1 Logistikens grunder  

Lumsden (2012) förklarar att logistikens definition grundar sig i de sju rätten. De sju rätten 

består av att rätt vara ska erhållas i rätt kvantitet med ett rätt skick på en rätt plats, samt vid en 

rätt tidpunkt till en rätt kund med en rätt kostnad (Lumsden, 2012). Vidare beskriver Storhagen 

(2011) att logistiken är ett komplext område med en ständig utveckling, vilket leder till att 

behovet av integration av material-, varu-, tjänste-, information- och betalflöden inom och 

mellan organisationer bör tillgodoses. Detta bekräftas av Segerstedt (2009) som menar att syftet 

bakom logistiken är att skapa ett effektivt flöde genom hela kedjan från leverantör till slutkund.  

När det kommer till logistikstruktur nämner Weele (2016) och Segerstedt (2009) att det finns 

två sätt att styra produktion på; antingen genom orderbaserad eller prognosbaserad produktion. 

Vid orderbaserad produktion använder företaget kundorderna som underlag till produktions- 

och materialplaneringen. Detta kräver i sin tur att varje order hanteras individuellt, eftersom 

varje order är kundspecifik. Därför anses varje order som ett unikt projekt som leder till stor 

tidspress på grund av att den ofta inte definieras förrän i sista minuten. En prognosbaserad 

produktion innebär att företaget baserar deras produktion på prognoser. Vilket i sin tur kräver 

mer tillförlitliga försäljningsprognoser för att företaget ska kunna planera materialbehov och 

produktion bättre. (Weele, 2016) 

4.2 Lean  

Lean Production kommer från Toyota Production System (TPS) som i sin tur kommer från 

Japan (Modig & Åhlström, 2012; Ohno, 1988; Dennis, 2007). Lean definieras som en 

verksamhetsstrategi med fokus på förbättring av flödeseffektivitet (Modig & Åhlström, 2012). 

Detta i sin tur anses vara som en värdetillsättningstid i förhållande till den totala tiden i 

systemet. Ett högre förhållande av värdetillsättningstid medför högre flödeseffektivitet (Modig 

& Åhlström, 2012). Taiichi Ohno som är grundaren av TPS, anser att Lean syftar till att öka 

produktiviteten (Ohno, 1988). Detta sker genom att upptäcka och eliminera det som kallas 

(muda), det vill säga de icke-värdeskapande aktiviteter som företaget gör i praktiken och skapar 

inget värde till kunden (Ohno, 1988). Därför har Ohno (1988) tagit fram följande sju olika 

slöseri, se Tabell 3:  

Tabell 3: De sju slöseri.  

Slöseri  Karaktäriseras av Konsekvensen 

 

Överproduktion 

 

Att företaget producerar för mycket 

eller för tidigt.(Dennis 2007; Ohno 

1988) 

 

Anses vara det värsta slöseriet av de 

sju slöseri, eftersom det består som 

en orsak till flera andra slöseri. 

(Dennis, 2007) 

 

Väntan 

 

Att man väntar på information, 

beslut eller material. (Dennis 2007; 

Ohno 1988)  

Eller. 

Information, beslut eller material 

väntar på hantering (Oppenheim 

2011). 

 

Tiden utnyttjas inte maximalt 

(Dennis 2007). Samt långa 

godkännande processer, dålig 

planering och sena leveranser 

(Oppenheim 2011). Resultatet blir 

ett dåligt flöde (Jaffar, Kasolang , 

Ghaffar, Mohamad, & Fadhzrullah, 

2015) 
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Lager Att företag skapar onödiga lager. 

(Dennis 2007)  

Att företaget binder kapital och 

lagerplatser. (Segerstedt, 2009) 

 

Rörelse 

 

Onödiga förflyttning av personal, 

verktyg eller material, på grund av 

att de inte placerat optimalt. 

(Dennis, 2007)  

 

Onödiga förflyttning leder till 

bortkastad tid (Ohno, 1988). Risken 

till felplacering ökar (Jaffar et al., 

2015).  

 

Omarbeta 

 

Att företaget behöver göra 

om/reparera en produkt som är 

defekt. (Dennis, 2007) 

 

Slöseri av resurser. Det ger inget 

värde för kunden. (Dennis 2007; 

Ohno 1988)  

 

Överarbete 

 

Företaget gör mer än vad som krävs 

för en produkt. (Dennis, 2007) 

 

Överarbete leder till att utföra 

onödiga arbetsmoment för en 

produkt som kunden inte är villig att 

betala för. (Peterson et al., 2015) 

 

Transporter 

 

Onödiga interna transporter av en 

produkt. (Dennis, 2007) 

 

Onödig rörelse som leder till slöseri 

av tid, arbetskraft och kostnad. 

(Jaffar et al., 2015) 

 

Enligt Petersson (2015) och Segerstedt (2009) anses outnyttjad kompetens också som ett slöseri 

i dagens Lean. Outnyttjad kompetens innebär att företaget inte använder den kompetens som 

finns tillgänglig för att göra arbetsprocessen enklare. (Petersson, Olsson, Lundström, 

Johansson, & Broman, 2015) 

4.3 Lager  

Segerstedt (2009) anser att en viss lagerhållning är nödvändigt för de flesta företag för att uppnå 

en störningsfri produktion. Detta kräver i sin tur lager av till exempel råvaror, halvfabrikat eller 

färdiga produkter. Syftet med lager är att lösa ett problem, såsom företagets förmåga att möta 

kundens efterfrågan och klara av variationer i efterfrågan (ibid.).   Vidare förklarar författaren 

att en förändring av lager sker genom påfyllning eller uttag. Det vill säga att företaget köper in 

eller producerar produkter själv som leder till att lagret påfylls (ibid.). Å andra sidan, om 

företaget säljer produkterna sker det som kallas uttag av lager (ibid.). Segerstedt (2009) och 

Ohno (1988) påpekar att lager binder kapital, samt att det kräver hantering och lagerutrymme.  

En ökning av lager kan bero på problem gällande osäkerheter inom produktionsdistribution 

(Yu, Yan, & Cheng, 2001). Dessa problem kan komma från tre följande källor, leverantörer 

(t.ex. försenade leveranser), tillverkare (t.ex. maskinbrott) och kunder (t.ex. ordervariationer) 

(ibid.). Vilket i sin tur leder till en ökning i säkerhetslagret och logistikkostnader samt dålig 

användning av resurser (ibid.). För att minska osäkerheten bör informationsdelning mellan 

viktiga aktörer öka (ibid.). Delning av informationen leder till minskning av osäkerhet och 

leder till mer kontroll (Maloni & Benton, 1997).  Ramanthan och Gunasekaran (2014) anser 

också att informationsutbyte är mycket viktig för företag att göra prognoser.   

Lumsden (2012) förklarar att det finns två typer av lagerplaceringar, fast och flytande. Fast 

plats betyder, som namnet indikerar, att artiklarna har sina förutbestämda platser. Med flytande 

platser kan artiklar placeras varsomhelst i lagret, vilket leder till att artiklar kan placeras på ett 

sådant sätt som utnyttjar platserna i lagret bättre. Oftast bestäms en lagerplats av ett lagersystem 

med avseende på plockningseffektiviteten, t.ex. kan tomma lagerplatser fyllas av en annan 

artikel och därför minskar antalet tomma lagerplatser än vid fast placering, som i sin tur 

minskar utrymmesbehovet. 
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4.4 Supply chain  

Weele (2016) förklarar att supply chain management (SCM) fungerar som en serie 

sammankopplade aktiviteter, istället för ett antal fragmentariska bitar. Detta syftar till att 

planera, koordinera och kontrollera material, samt färdiga produkter från leverantörer till 

slutkunden. Vidare anser författaren att en etablering av ett supply chain management satsar på 

integration med andra discipliner och divisioner (ibid.). Hertz (2001) citerar definitionen av 

integration av Ludvigsen (2001) som följande:  

 

“A process of coordinating activities, resources and organisations in order to function in 

concert.”  

 

Hertz (2001) utvecklar Lundvigsens definitionen om integration med följande:  

 

“The higher the integration the higher the propensity to act collectively in a uniform manner 

and adhere to common policies.” 

 

Det är viktig att utforma den mest effektiva värdekedjan för att uppnå framgång och det sker 

genom att skapa värde för slutkunden för att i slutändan kunna tjäna denna (Weele, 2016). 

Därför är det viktig att företaget skapar strategiska partnerskapsrelationer, där en partner ska ta 

ansvar att övervaka hela kedjan (ibid.). Hertz (2001) definierar allianser enligt Whipple & 

Frankell (2000): 

 

“A long-term relationship where participants cooperate and willingly modify their business 

practice to improve joint performance” 

 

Segerstedt (2009) påpekar att SCM syftar till att reducera kostnader genom att effektivisera 

hela supply chain. Detta kan ske om företaget fömedlar kundens behov via olika 

informationsflöden, samt har det kontroll över varuflöden i supply chainn (ibid.).  

Yu, Yan & Cheng (2001) förklarar att det finns koppling mellan informationsdelning bland 

medlemmarna i den decentraliserade supply chain och förbättring av hela kedjan i form av 

minskningar av totala kostnader och inventeringar (ibid.). Vidare förklarar författarna att ett 

samarbete och ett ökande informationsutbyte för att uppnå specifika mål mellan alla parter i 

supply chain bidrar till en långsiktig nytta och skapar en win-win-situation för alla medlemmar 

(ibid.). Även Maloni och Benton (1997) anser att skapa relationer mellan parterna bidrar till en 

ökning av ekonomisk och operativ utvecklingen hos varje medlem i kedjan genom att minska 

totala kostnader och lager, samt öka informationsdelning i hela kedjan. Varje medlem i kedjan 

har perfekt information om sig själv men inte om de andra medlemmarna (Yu, Yan, & Edwin 

Cheng, 2001). Därför anses viktigheten av informationsintegration som bidrar till reducering 

av osäkerheten, samt att varje medlem vinner på att prestera bättra (ibid.). Författarna anser att 

viktigheten av informationsintegration uppmärksammar även viktigheten av etablering av 

strategiska supply chain partnerskap (ibid.). 
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4.5 Köteorin  

Segerstedt (2009) lyfter fram vikten av att ha kännedom om köteori för de som sysslar med 

logistik och produktion. Enligt Segerstedt (2009) finns det en formel som fångar viktiga 

samband som är kopplade till köteorin och bevisades av Little, som formeln är döpt efter (eng. 

Little’s formula). Formeln syftar till att räkna fram utleveranser per dag och används därför i 

flera olika situationer och verksamheter (ibid.). Littles formel ser ut som följande (ibid.): 

  

𝐿 =  𝜆 ∗ 𝑊    (1) 

Där, 

L = Genomsnittligt antal enheter i systemet. 

λ = Ankomstintensiteten, mäts med antal enheter per tidsenhet. 

𝑊= Genomsnittliga tiden som tas för enhet (produkt eller kund) att vänta och bearbetas i 

systemet. 

 



© Luleå Tekniska Universitet              5 juni 2018 

Haider Almudhari                    Analys och resultat 

26 

 

5. Analys och resultat  

Detta avsnitt syftar till att analysera nulägesbeskrivningen. Analysavsnittet består av tre delar 

där den första delen är en analys av de interna processerna i Coilshotellet, den andra delen 

innefattar en analys av takkranen och den tredje delen analyserar relationen med de andra 

aktörerna i kedjan.  

5.1 Inledning 

Det här arbetet strävar efter att uppnå en långsiktig lösning till Stålhamnens problem, men i 

den tillfälliga situationen har det visat sig vara utmanande att bidra med en sådan lösning, då 

problemet rotar sig utanför Stålhamnen, samt att problemet är mer än 10 år gammalt gör 

lösningen svår. För att uppnå en gemensam lösning måste finnas en vilja mellan alla aktörer 

att göra något åt det, samt att alla aktörer i kedjan bör vara delaktiga.  

Även om inga problem elimineras helt är vi inte tomhänta, utan vi har insikter och lösningar 

som kan förminska slöseri och bidra till en alltmer effektiv Coilsterminal. Ett av de största 

problemen i Coilshotellet är att produkterna omplaceras vilket riskerar skador på produkterna. 

Det kan leda till kvalitetsbrist som kan leda till missnöjda kunder och onödigt arbete. Hotellet 

och kontoret måste arbeta hårt för att minska effekten av dessa omplaceringar. 

5.2 Coilsflöde och logistikgrunderna 

Coils är orderbaserade produkter vilket innebär att varje rulle är en artikel. Baserat på 

informationen som erhållits från Borlänge strävar de efter att uppfylla de sju rätten i 

logistikgrunderna. Men i dagsläget är det uppenbart att de bryter mot rätten ”rätt kvantitet”, 

eftersom de skickar så mycket material som möjligt för att säkerställa att materialet alltid finns 

tillgängligt att skeppas, ifall något skulle förhindra järnvägsvagnarna från att färdas via 

Borlänge-Oxhamn. Det i sin tur orsakar interna problem hos Stålhamnen i form av att 

materialet blir svårt att hantera. Borlänge blir indirekt påverkade när vagnar väntar på att bli 

tömda av Stålhamnen och detta riskerar att rullarna, som är känsliga mot fukt, blir skadade. 

Orderbaserade coils orsakar även osäkerhet i flödet mellan Borlänge och Oxelösund eftersom 

kunderna ändrar sig i sista minuten, flyttar fram eller bak leveransdatumet eller i vissa fall inte 

betalar fakturor (Bilaga B.2 §4). 

En annan orsak till osäkerheten i flödet är storleken på fartygen, dvs. antal tonnage de kan lasta, 

och det kan ibland leda till att vissa produkter prioriteras över andra. Det leder till ändringar i 

lastlistan. Dessa två orsaker gör att vissa rullar spärras av orderlistan, vilket innebär att de inte 

skeppas. På grund av de osäkerheterna kan inte Borlänge säkerställa informationen om varorna 

som skickas till Stålhamnen. Yu et al. (2001) bekräftar att osäkerhet inom informationsdelning 

orsakar segregation inom supply chain och varje medlem riskerar att prestera sämre. 

5.3 Coilsflöde och Lean 

Utifrån ett Lean-perspektiv hamnar Stålhamnen i situationer där de blir tvungna att göra 

aktiviteter som inte skapar något värde för kunden. Dessa aktiviteter orsakar sex utav åtta 

slöseri som Stålhamnen upplever idag, så som väntan, lager, rörelse, transporter, överarbete 

och outnyttjad kompetens, se Tabell 4. Jag har bortsett från överproduktion och omarbete för 

att det inte är relevant här. 
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Tabell 4: En överblick över olika slöseri som Stålhamnen upplever i dagsläget.  

Slöseri  Karaktäriseras av Stålhamnen Konsekvens 

Väntan Att man väntar på 

information, beslut eller 

material. (Dennis 2007; 

Ohno 1988)  

Eller. 

Information, beslut eller 

material väntar på 

hantering (Oppenheim 

2011). 

48/24 regeln uppfylls inte i 

dagsläget från vardera sida. 

Det orsakar brist på 

information om vilka rullar 

som ska skeppas. 

Järnvägsvagnarna töms 

inne i Stålhamnen, och på 

grund av orena vagnar 

bildas långa köer som i 

princip låser vagnar i 

Stålhamnen. Samtidigt 

måste båtarna ibland vänta 

på material som inte anlänt 

till Stålhamnen. 

Tiden utnyttjas inte 

maximalt (Dennis 

2007). Samt långa 

godkännande 

processer, dålig 

planering och sena 

leveranser (Oppenheim 

2011). Resultatet blir 

ett dåligt flöde (Jaffar, 

Kasolang, Ghaffar, 

Mohamad, & 

Fadhzrullah, 2015) 

Lager Att företag skapar onödiga 

lager. (Dennis 2007) 

Enligt Figur 16 visar det sig 

att vissa rullar lagras en 

alltför lång period, vilket 

skapar onödigt lager och 

brist på antal platser. 

Att företaget binder 

kapital och 

lagerplatser. 

(Segerstedt, 2009) 

Rörelse Onödiga förflyttning av 

personal, verktyg eller 

material, på grund av att de 

inte placerat optimalt. 

(Dennis, 2007) 

Borlänge har ingen 

information om var de 

rullarna de skickar ska 

placeras i Coilshotellet, 

vilket skapar flera onödiga 

omflyttningar. 

Onödiga förflyttning 

leder till bortkastad tid 

(Ohno, 1988). Risken 

till felplacering ökar 

(Jaffar et al., 2015). 

Transporter Onödiga interna transporter 

av en produkt. (Dennis, 

2007) 

Eftersom material i 

dagsläget lagras i två varv 

måste kranen för att 

komma åt material i andra 

varvet genomföra onödiga 

förflyttningar, på grund av 

att kranen flyttar material 

som befinner sig på en 

position till en annan och 

sedan lämnar tillbaka den 

på samma plats. 

Onödig rörelse som 

leder till slöseri av tid, 

arbetskraft och 

kostnad. (Jaffar et al., 

2015) 

Överarbete Företaget gör mer än vad 

som krävs för en produkt. 

(Dennis, 2007) 

Stålhamnens kontor 

behöver på en daglig nivå 

planera om lastlistan för att 

minimera antal 

omflyttningar i 

Coilshotellet. 

Överarbete leder till att 

utföra onödiga 

arbetsmoment för en 

produkt som kunden 

inte är villig att betala 

för. (Peterson et al., 

2015) 

Outnyttjad 

Kompetens 

Företaget använder inte 

den kompetens som finns 

tillgänglig för att göra 

arbetsprocessen enklare. 

(Petterson, 2015) 

Stålhamnen har inte 

utnyttjat tidigare projekt 

om liknande problem, till 

exempel Sträcka Båt. 

Begränsar flödet av 

information och idéer 

vilket leder till 

förlorade möjligheter. 

(Dennis, 2007) 
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5.3.1 Förflyttning av rullar 
För att bevisa att det sker onödiga omflyttningar har en datamängd från Wallogs historik som 

bestod av en Excel-ark på 8000 rader bearbetas, men tyvärr visar Excel-arket en stor osäkerhet 

när det gäller antal förflyttningar av varje rulle, eftersom man inte kunde visa om de nuvarande 

förflyttningarna är teoretiska eller fysiska. Figur 21 nedan visar ett exempel på en rulle som 

förflyttats. De blåmarkerade cellerna i figuren visar ankomst- och utleveransdatum. De gula 

visar lager platsen som rullen placerats på, vilket visar att den rullen omförflyttats sju gånger 

under sex minuter.  

Baserat på Bilaga B.3 §9, uppmärksammas stor osäkerhet när det gäller antalet förflyttningar 

av samma rulle, särskilt om dessa omflyttningar har skett under korta tidsintervall. Det kanske 

beror på att kranföraren i teorin har ändrat lagerplats, men det har inte skett i verkligheten. 

Beräkning av sådan data på ett ark som är 8000 rader stort var inte en möjlighet för denna 

studie på grund av brist på programmeringskunskaper och tid.  

 

Figur 21: Utdrag från Excel ark över antal förflyttningar för en rulle. 

5.4 Coilsflöde och lager  

Baserat på Segerstedt (2009) syn om lagerhållning är orsaken till att vissa företag har 

lagerhållning på grund av att minska störningar i flödet och möta kundens efterfrågan. Vid 

optimala logistikförhållanden bör rullarna flyttas direkt från järnvägsvagnarna till fartygen, 

men på grund av att flödet mellan Borlänge och kunden orsakas interna och externa störningar. 

De interna störningarna kan vara på grund av orena vagnar och de externa faktorerna kan bero 

på järnvägstrafik, fartygstrafik och väderlekar. Det leder till att existensen av ett lager i 

Stålhamnen är en nödvändighet. 

Vidare säger Segerstedt (2009) att förändring av lager sker genom input eller output. Det 

innebär att Stålhamnen bör ha ett stabilt input/output flöde för att kunna reglera variationen i 

lagret, vilket inte sker i dagsläget och det orsakar ovannämnda slöseri.   

Yu, Yan & Cheng (2001) förklarar att orsaken till en lagerökning baseras på osäkerheten inom 

produktionsdistribution. Det här speglar sig i Stålhamnens problem idag att de har ett högt input 

av material som är svårt för Stålhamnen att hantera.  

Yu, Yan & Cheng (2001) förklarar vidare att orsakerna bakom liknande osäkerheter kommer 

från bland annat tillverkare och lösningen till liknande problem bör vara en ökning av 

informationen som delas mellan aktörerna. Här visar det sig att Stålhamnen har en brist på 

information, vilket leder till att lagerhanteringen blir svårare och att resurserna inte används på 
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ett optimalt sätt, eftersom Stålhamnen har svårt att göra rätt prognoser över input/output. Det 

påverkar i slutändan både Stålhamnen, Borlänge och SSAB:s supply chainvilket riskerar att 

kundens efterfråga inte tillfredsställs. 

Lumsden (2012) beskriver två typer av lagerplaceringar, fast och flytande. I dagsläget använder 

Stålhamnen sig utav fasta placeringar, i form av frysning av lagerrader. Jag anser inte att 

Stålhamnen helt och hållet använder sig av fasta placeringar och det beror på att en tom lagerrad 

blir fryst så fort en rulle med en bestämd destination ligger på den raden och på så sätt låser 

alla rullar som befinner sig och kommer till den raden till samma destination. Vidare anser jag 

att frysning av lagerrader orsakar brist på antal platser trots de 1140 lagerplatser som finns idag 

i form av två lagervarv. 

5.4.1 Analys av Little formel  
Tabell 5 nedan visar de resultat som är baserat på beräkningar på den datamängd som jag fått 

från Wallogs historik. 

Tabell 5: Summering av de tidigare beräkningarna. 

Typ av information Resultat  

Genomsnittlig tid i lager 6,9 dagar 

Genomsnittligt antal rullar som 

kommer in per dag 
84 st. 

Genomsnittligt antal rullar som 

behöver skeppas per dag 
84 st. 

 

Med hjälp av resultaten från Tabell 5 ovan och användning av Little formel från kap. 4.5 kan 

jag räkna fram det genomsnittliga antal rullar som finns i systemet. Vilket ger följande:  

λ = 84 rullar per dag    (2) 

𝑊= 6,9 dagar    (3) 

(2) och (3) i (1) ger:  

𝐿 =  84 ∗ 6,9  = 580    (4) 

 (4) ger att det genomsnittliga antal rullar som behövs i Coilshotellet samtidigt.  

Resultatet ovan visar att antal rullar i systemet är i genomsnitt 580, vilket indikerar att det finns 

en rimlighet i att Stålhamnen hade kunnat driva verksamheten med ett lagervarv, med andra 

ord, om frysningar inte existerar i systemet kan alla hanterade rullar placeras på golvet. 
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5.5 Coilsflöde och supply chain 

Baserat på definitionen av Ludvigsen (2001) anser jag att Stålhamnen inte är integrerad i coils 

supply chain, eftersom Stålhamnen inte involveras vid planering av fartygstransporter samt inte 

kan påverka input/output av materialet i Stålhamnen. En analys av relationen mellan Borlänge 

och Stålhamnen visar att Borlänge behandlar Stålhamnen som ett lager, snarare än ett 

buffertlager. Det här riskerar de så kallade strategiska partnerskapsrelationerna, eftersom det 

finns en brist på förståelse gällande respektive aktörs interna verksamhetsprocesser och 

svårigheter. 

Enligt Yu, Yan & Cheng (2001), Maloni & Benton (1997) och Bilaga B.6 ser jag vikten av 

informationsdelning mellan de aktiva aktörerna i supply chain, för att minska osäkerheten i 

flödet och inventering, samt för att i slutändan minska onödiga kostnader. Det speglar sig i 

dagsläget i Stålhamnen genom att osäkerhet i informationen leder till onödigt arbete, samt visar 

det sig att relationen mellan Borlänge och Stålhamnen inte är stabil. De lyckas inte skapa en 

win-win situation för deras verksamheter. 

5.6 Coilsflöde och takkranen 

Enligt tidigare projekt, Wallogs funktion- och dialogbeskrivning anser jag att takkranen kan 

köra i automationsläge, det vill säga att hårdvaran har rätt förutsättningar för att genomföra 

automation. Däremot anser jag att mjukvaran behöver uppdateras för att innefatta förmågan att 

köras automatiskt, ty intervjuerna som genomförts och dokument som lästs visar att mjukvaran 

riskerar att inte hitta rätt plats trots att kranens gripklo har en felmarginal på +/-50 mm. Kranen 

har även, vid nödstopp, inte möjlighet att starta utan att en operatör är på plats för att starta upp 

den igen, som förstör syftet med automation. Problemet är inte existensen av nödstoppet då det 

är en viktig faktor för ökad säkerhet, men däremot kan mjukvaran anpassas för att själv hantera 

dessa fall. Vidare kan i dagsläget mjukvaran inte erbjuda takkranens lyft- och griprörelse, vilket 

innebär att kranen inte kan plocka upp coils automatiskt. Gripklon är inte heller 

automatationskompatibel, därför körs den i dagsläget manuellt. Enligt Bilaga C.1 f.4 har kranen 

en minneskapacitet som ger den förmågan att klara 400 uppdrag. 

5.6.1 Beräkning av optimal förflyttning vid automatiskt driftläge 
Baserat på resultatet av antal enheter i systemet i kap. 5.4.1 bygger kommande antaganden på 

att Coilshotellet behöver enbart en lagernivå på golvet, som rymmer de 580 rullarna utan 

bekymmer. Mina antaganden utgår från att rullarna befinner sig i ett bestämt område i 

Coilshotellet under nattskiften. Med hjälp av takkranens automatiska driftläge kommer rullarna 

att flyttas från deras lagerplatser till lagerplatser i en av porterna, så att de kan skeppas vidare 

under morgonskiftet.  

Fyra olika scenarion har tagits fram, där jag vid vart och ett av dessa scenarion har använt mig 

av Pythagoras sats. Anledningen till att Pythagoras sats används för att beräkna fram 

snittavståndet, eftersom kranen har möjlighet att röra sig diagonalt. Pythagoras sats beräknar 

det kortaste diagonalavståndet mellan två koordinater, som är i detta fall är avståndet mellan 

godtycklig lagerplats och en port. Utifrån nulägesbeskrivningen vet vi Coilsterminalens längd 

och bredd. Coilsområdets längd och de antagna lagerplatserna är estimerade. 

Nedan redovisas de fyra olika scenariona: 
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• Läge A 

Figur 22 nedan utgår från att material som behöver flyttas befinner sig någonstans mellan 

port 1 och 2, som i dagsläget är de mest aktiva portarna. Avståndet mellan båda portarna är 

estimerade att vara ca 30 meter. Därför har lagerplatserna koordinaterna (15,15) och 

snittavståndet beräknades fram till ca 21,2 meter. Det här läget har kortast snittavstånd och 

är därför best-case scenario. 

 

Figur 22 :Illustrerar läge A för materialhantering under nattskift.  

• Läge B  

Figur 23 nedan utgår material som behöver 

flyttas till port 1 befinner sig i den vänstra 

ytterkanten av coilsområdet, där kranen 

befinner sig när den är i viloläge. 

Snittavståndet beräknades fram till ca 33,5 

meter. 

Figur 23:Illustrerar läge B för materialhantering 

 Under nattskift.  

• Läge C  

Figur 24 nedan utgår material som behöver 

flyttas till port 2 befinner sig i den vänstra 

ytterkanten av coilsområdet. Snittavståndet 

beräknades fram till ca 61,8 meter. 

 

 
  

Figur 24: Illustrerar läge C för materialhantering 

 Under nattskift. 

• Läge D  

Figur 25 nedan utgår material som behöver 

flyttas till port 3 befinner sig i den vänstra 

ytterkanten av coilsområdet. Snittavståndet 

beräknades fram till ca 101 meter. Det här är 

det längsta snittavståndet och representerar 

worst-case scenariot. 

 

Figur 25: Illustrerar läge D för materialhantering 

 Under nattskift. 
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Dessa fyra scenarion som tagits fram för att beräkna antalet rullar som kranen klarar av vid 

respektive scenario, samt vilken ekonomisk besparing som Stålhamnen får. När det kommer 

till ekonomisk besparing baserades beräkningarna på två fall, den ena kranen flyttar hälften av 

rullarna, som ska skeppas på morgonen, under natten och den andra när alla rullar flyttas under 

natten. Beräkningsmetoder och resultat redovisas i Tabell 6 nedan. 

Tabell 6: Resultat över takkranens prestation under natten och den ekonomiska besparingen av det. 

Typ av information Beräkningen 
Resultat 

Läge A Läge B Läge C Läge D 

Antal arbetsdagar per 

år 
Ett antagande 350 350 350 350 

Output av rullar  

Antagande på att samma 

antal rullar som kommer 

in går ut 

84 84 84 84 

Kranhastighet vid 

automationskörning 

50 % av 90 meter per 

minut 
45 45 45 45 

Snittavstånd Ett antagande 21,2 33,5 61,8 101 

Förflytningstid per 

rulle 

(Snittavstånd tur/retur) / 

Kranhastighet 
0,94 1,5 2,7 4,5 

Grepptid per rulle 

(min) 
Ett antagande 2 2 2 2 

Totaltid per rulle 

(min) 

Förflyttningstid + 

Greppstid 
2,94 3,5 4,7 6,5 

 Antal förflyttade rullar 

Antal rullar per 

timme  
60 min / Totaltid 20,4 17,2 12,6 9,2 

Antal rullar per natt 

(8 h) 

Antal rullar per timme * 

8 h 
163 137 101 74 

 Den ekonomiska besparingen 

Timkostnad (kr.) Ett antagande 375 375 375 375 

 Hälften av mängden förflyttas under natten 

Besparing i minuter  
(Output av rullar/2) * 

Totaltid 
123,6 146,5 199,4 272,5 

Besparing i timmar  
Besparing i minuter / 60 

min 
2,1 2,4 3,3 4,5 

Besparing per dag 

(kr.) 

Timkostnad * Besparing 

i timmar 
772,3 915,8 1 246 1 703 

Besparing per år (kr.) 
Arbetsdagar * Besparing 

per dag 
270 317 320 542 436 100 596 167 

 Hela mängden förflyttas under natten 

Besparing i minuter 
Output av rullar * 

Totaltid 
247,1 293,1 398,7 545,1 

Besparing i timmar 
Besparing i minuter / 60 

min 
4,12 4,88 6,65 9,08 

Besparing per dag 

(kr.) 

Timkostnad * Besparing 

i timmar 
1 544,7 1 831,7 2 492 3 406,7 

Besparing per år (kr.) 
Arbetsdagar * Besparing 

per dag 
540 633 641 083 872 200 1 192 333 
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För att sammanfatta resultatet: 

• Snittavståndet varierar mellan 21,2 – 101 meter. 

• Totala tiden för att flytta en rulle varierar mellan 3 – 6,5 min. 

• Antal rullar som kranen hinner hantera under en natt varierar mellan 74–163 stycken. 

• Besparing av kranförarens halva tjänst under ett år varierar mellan 270 – 596 kkr. 

• Besparing av kranförarens tjänst under ett år varierar mellan 540 – 1 192 kkr. 

Baserat på dessa beräkningar visas att takkranen med god marginal klarar att hantera den 

mängd rullar som ska skeppas under nattskiftet. Vidare visar beräkningarna vilka besparingar 

i tid och kostnader som möjliggörs på detta sätt. Genom att köra kranen nattetid frigörs 

dessutom kranen under dagtid då kranen kan användas till andra ändamål. Det bekräftas av 

produktionschefen, se Bilaga B.1 §4. 
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6. Slutsats och rekommendationer 

 I detta avsnitt drar författaren slutsatser baserat på resultaten av analys- och resultatavsnitt. 

Här kommer även följdfrågorna besvaras. Slutligen avslutas avsnittet med rekommendationer 

till Oxhamn och de andra aktiva aktörer i kedjan.  

6.1 Inledning 

Studien syftar till att minimera slöserier i Coilshotellet genom att beskriva processen och förstå 

logiken bakom. Målet är att komma med förslag på förbättringar för coilsflödet i processen. I 

arbetet ingår även att undersöka vad som krävs för att låta takkranarna köras automatiskt. För 

att kunna uppfylla syftet och mål har tre följdfrågor tagit fram: 

• FF1: I vilken utsträckning kan coilsflödet i Stålhamnen effektiviseras? 

• FF2: Hur kan en automatisering av takkranarna bidra till en förbättrad materialhantering 

i Coilshotellet och leda till en ökad effektivitet? 

• FF3: Vad krävs för att kunna genomföra automation av materialhantering? 

6.2 Utsträckning av coilsflödets effektivisering i Stålhamnen 

Den första följdfrågan grundades utifrån behovet att förstå de processer och utmaningar som 

hindrar effektivisering av coilsflödet i Stålhamnen, utifrån interna och externa faktorer. Den 

optimala lösningen är att relationen mellan Stålhamnen och Borlänge bör förbättras så att 

informationsdelningen blir bättre för båda aktörer, samt att bägge ska bli mer medvetna om 

varandras verksamhetsprocesser så att de kan anpassa sig till varandras organisationsstrukturer. 

På grund av studiens avgränsningar, brist på information och Stålhamnens nuvarande relation 

med Borlänge anser jag att Stålhamnen bör fokusera på att vidta följande åtgärder; sträva efter 

att enbart utnyttja bottenvarvet i lagret, automatisera takkranen så den är aktiv under natten 

(se kap. 6.3), ta bort frysning av lagerrader och uppdatera den nuvarande mjukvaran(Wallog). 

Den största orsaken till omflyttning av material samt överarbete i kontoret är en konsekvens 

av att Stålhamnen har två lagervarv. Det beror på att material som är placerat underst kan bara 

nås ifall det material som befinner sig överst omplaceras först och sedan läggs tillbaka. Därför 

anses i dagsläget att en lagernivå är det optimala alternativet. Det här är en absolut nödvändig 

förutsättning utifrån materialhanteringsperspektiv för att Stålhamnen ska slippa flytta rullar. 

I dagsläget upplever Coilshotellet begränsningar på ett stort antal lagerplatser, som ett resultat 

utav det som kallas frysning av lagerrader. Dagens automatiserade lagersystem är tillräckligt 

avancerade för att kunna bortse från liknande åtgärder. Genom att bli av med frysningar kan 

coils placeras på vilken rad som helst, oberoende av deras egenskaper. På så sätt kan 

Stålhamnen ha fri inplacering och det bekräftas av Lumsden (2012) som säger att flytande 

placeringar leder till minskning av utrymmesbehov. 

Wallog skapades för 10 år sedan för att möta Stålhamnens behov på ett lagerhanteringssytem, 

vilket innebär att Wallog i dagsläget har utdaterade funktioner, t.ex. frysning. Ett tecken på det 

är dess oförmåga att kommunicera med andra system, såsom Borlänges Båt, då den ofta 

kraschar vid kommunikation, samt upplever personal från kontoret att Wallog fastnar av 

okända anledningar. I dagsläget har Wallog inte förmåga att spara information om material i 

mer än 90 dagar. Med dessa anledningar som grund anser jag att Stålhamnen bör fortsätta i sitt 

samarbete att utveckla och uppdatera systemet tillsammans med SSAB och Prevas. 
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6.3 Automatisering av materialhantering 

I dagsläget sköter takkranen coilshanteringen i ett semi-manuellt driftläge under två skift 

dagligen och ett långskift under helgen. Under hög arbetslast klarar inte takkranen hantera både 

lossning av vagnarna och lastning i portarna. Därför bör Stålhamnen överväga ett extra skift 

under natten där kranen kan lasta material i portarna så att lastning på fartyg kan ske direkt på 

första skiftet under morgonen. Vidare leder det till att kranens lediga tid under dagen utnyttjas 

för att tömma vagnarna från Borlänge, så de kan returneras snabbare. Även andra resurser, 

såsom kranförare, sparas eller delges en annan uppgift. 

6.4 Villkor för automatisering av materialhantering 

Enligt Wallogs dialogbeskrivning klarar inte mjukvaran arbetsuppgifter såsom lyft- och 

griprörelse i automatiskt driftläge. I dagsläget behöver Stålhamnen främja förutsättningarna 

som krävs för implementation av automatiserad takkran. Dessa förutsättningar, eller villkor, 

kan bland annat vara att (1) Wallog behöver uppdateras för att kunna genomföra automation 

och kommunicera bättre med andra system i supply chain samt hantera nödstopp så att kranen 

inte blir inaktiv och har möjlighet att starta upp sig själv, (2) arbeta med flytande placeringar 

så att fri inplacering är möjligt, (3) takkranen behöver utrustas med en gripklo som kan gripa 

och lyfta upp själv, (4) få ned alla rullar på en lagernivå som innebär att kranen inte behöver 

göra flera onödiga förflyttningar för att få tag på sökt rulle och det hade även underlättat för 

produktionsplanerarna. 

6.5 Rekommendationer till Oxhamn och Stålhamnen 

Utifrån de tidigare slutsatserna rekommenderar jag att Oxhamn i första hand ska ta upp en mer 

seriös dialog med Borlänge, så att båda aktörerna är ense om att en förändring i supply chain 

ska ske. Innan en sådan dialog sker bör Oxhamn ta fram data, i form av statistik, om dagliga 

händelser i Stålhamnen så de belyser problem och kostnader som är dolda. Datamängden bör 

fokusera följande punkter: 

• Variationen av rullarnas input/output, givet i antal 

• Antal verkliga förflyttningar av rullar  

• Tiden som produktionsplanerare lägger på att planera om lastlistor 

• Produktivitet under varje skift  

• Orsaker som stoppar produktionen 

• Hur resurserna utnyttjas  

• Antalet vagnar som väntar och anledningarna bakom det 

En rekommendation för att implementera ett sådant system är att använda sig utav samma 

koncept som Stadshamnen och Coilsmagasinet använder. 

Jag rekommenderar även Oxhamn att använda kranen i automatiskt läge under nattskiften, för 

att utnyttja den obemannade arbetstiden, öka produktiviteten och minska belastningen under 

de övriga skiften. För att genomföra automatisk körning under nätter bör Oxhamn ha dialog 

med Prevas för att utreda vilka orsaker som hindrat automatisering från att implementeras i 

projektet Sträcka Båt. 

Rekommendationen till Stålhamnen är att inte sträva efter ett större lager, för det leder till 

onödig lagerhantering som inte gynnar Stålhamnen. Det som gynnar Stålhamnen är antalet 

coils, beräknat i antal ton, som lastas via kajen. Istället bör Stålhamnen sträva efter att minimera 

lager så mycket som möjligt för att underlätta och spara resurser i den största möjliga 

utsträckning. En generell uppfattning är att Stålhamnen bör förstå vikten av deras roll och inse 
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vikten av att integrera sig i SSAB:s supply chain. Slutligen bör både Stålhamnen och Borlänge 

säkerställa en bättre förståelse av varandras verksamheter. 

6.6 Rekommendationer till SSAB  

Eftersom Stålhamnen är en aktiv och viktig del av SSAB:s supply chain gällande coilsflöde 

från Borlänges fabrik och formatplåtflöde från Oxelösund. Därför vill jag rekommendera 

SSAB att ta hänsyn till Stålhamnens utmaningar samt ge utrymme för Stålhamnen att integrera 

sig i besluten som påverkar de direkt eller indirekt. Ett bevis på vikten av Stålhamnens värde i 

dessa kedjor är SSAB spenderat mer än sex miljoner för att effektivisera flödet i Stålhamnen.  

Resultatet av en starkare relation mellan alla aktörer i SSAB:s supply chain leder till optimalt 

flöde, bättre leveranssäkerhet, ökad kundnöjdhet och besparing av kostnader. Det här i sin tur 

gör SSAB mer konkurrenskraftig i den globala marknaden. 
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7. Diskussion 

Syftet med studien var att minimera slöserier i Coilshotellet genom att beskriva processen och 

förstå logiken bakom. I arbetet ingick även att undersöka vad som krävs för att låta takkranarna 

köras automatiskt. Det skapade en grund så att förslag på förbättringar och processer kan tas 

fram. Resultatet av detta arbete kommer att hjälpa Oxhamn förstå Stålhamnens verksamhet och 

dess påverkan i den totala supply chain, samt belysa bristerna och möjliga utvecklingsområden 

i Stålhamnen. Vidare kommer arbetet att sparas i en säker databas vilket medför möjligheten 

att detta arbete kan vara ett underlag för kommande projekt som berör Stålhamnen. 

Studien har till största del utgått från kvalitativ datamängd som bekräftats av flera aktörer, då 

det finns en brist på kvantitativa data från Stålhamnen.  Som följd av detta var det svårt att 

basera beslut på statistiska fakta. Slutsatsen blev då en rekommendation, där Oxhamn 

uppmanas att börja samla in data så att de kan belysa de dolda problemen på ett statistiskt sätt. 

Den insamlade data kommer att hjälpa både Oxhamn och Stålhamn att övertyga de andra 

aktörerna i supply chain att engagera sig mer och skapa samarbete med Stålhamnen.  

Att ha en fri lagerplacering, samt automatisering av lagerhantering under nattetid går hand i 

hand. Det kommer att spara mycket tid för de anställda, både i kontoret och lagret, samt 

kommer det att minska arbetsbelastningen på hantering av inkommande material eftersom 

takkranen under dagen kan ägnas åt det.  

Oxhamn och Stålhamn använder inte de tillgängliga resurserna på ett effektivt sätt. Oxhamn 

hade möjlighet att etablera de nya metoder som används i en del av deras verksamhet i 

Stålhamnen, såsom Coilsmagasinets uppföljningssystem. Stålhamnen har en del medarbetare 

som har jobbat länge på Stålhamnen och varit aktivt involverade i tidigare projekt, såsom 

Sträcka Båt. Jag försökte få tag på slutrapporten till Sträcka Båt med hjälp av personal från 

SSAB Oxelösund, som letade i två veckor, och kontaktade även Prevas och Borlänge, som 

också varit delaktiga i projektet. Trots det hittades inte rapporten. Det representerar slöseri i 

form av outnyttjad kompetens. Med hjälp av aktiv kommunikationsföring och lagarbete i både 

Oxhamn och Stålhamnen finns goda interna möjligheter att förhindra sådant slöseri.  

Trots att denna studie är begränsad till Coilshotellet visar det sig vid undersökning av 

problemet och projekt Sträcka Båt att de interna problemen rotar sig utanför Coilshotellet och 

Stålhamnen. Dessa problem grundar sig i dålig kommunikation, brist på information, tillit och 

samarbete. För att bilda en långsiktig lösning har jag tittat på hela kedjan och uppmuntrar därför 

alla aktörer i kedjan att skapa gemensamma mål.  

Under arbetets gång har några omständigheter påverkat studien. En allvarlig arbetsplatsolycka 

med dödlig utgång på Oxhamn har berört hela verksamheten. Handledarna, Vd:n och företaget 

som helhet har fokuserat på att ta sig igenom den svåra perioden som uppstått. Det har påverkat 

möjligheten att lägga mer tid på studien. Vidare visade det sig att byråkratin i SSAB:s 

verksamhet gjorde det svårt att komma åt information. Oxhamn hade från början inte bestämt 

sig vad studiens exakta undersöknings mål ska vara. Det ledde till att framställningen av 

forskningsfrågan blivit försenad. Som effekt blev det brist på tid, som jag istället skulle kunna 

lägga på att komma fram till bättre lösningar. 

Denna studie har varit en spännande upplevelse då problemet var väldigt intressant och berör 

flera stora aktörer samtidigt. Då problemet var djupt inrotat i supply chain och existerat i mer 

än 10 år så har jag blivit tvungen att skapa relationer med både Oxhamns och deras 

verksamheter, samt SSAB i Oxelösund och Borlänge. Tack vare de utmaningar jag mött under 

projektets gång jag fått mycket erfarenhet inom både logistik och arbetslivet. Det är min önskan 
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att den genomförda studien kan göra skillnad genom att starta en utvecklingsprocess i den 

kommande framtiden. 

7.1 Vidare forskning  

Även om den här fallstudien har fokuserat på coilsflödet i Stålhamnen kan den vara användbar 

för andra sorters flöde i Stålhamnen och SSAB i Oxelösund och Borlänge. Vidare kan studien 

appliceras i projekt där effektivisering av flöden i stora lager och implementering av 

automation är målet. Slutligen kan det vara intressant i framtiden att ha studier om (1)  

insamling och lagring av data, samt hur den visualiseras på ett förståeligt sätt, (2) flödet mellan 

materialplacering i portarna i Coilshotellet och varuplacering på båten och (3) till vilken grad 

Stålhamnens automatisering har effektiviserats.  
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Bilagor 

  

 

I detta avsnitt presenteras alla bilagor som tagits fram under studiens gång. 

Detta avsnitt består av tre huvudbilagor:  

 

 

 

• Bilaga A – Översiktskarta över Oxelösunds Hamn 

• Bilaga B – Empiri 

• Bilaga C – Mejlskonversationer 
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Bilaga A Översiktskarta över Oxelösunds Hamn  

Figur A.1 nedan, visar en översiktskarta över Oxhamn.  

 

Figur A.1: En översiktskarta över Oxhamn . (Källan: interna dokument)  
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Bilaga B Empiri  

I den här bilagan kommer all empiri som utnyttjats för studien redovisas.  

Bilaga B.1 Kommunikation med Oxhamns ledningspersonal 
§1 Ett möte med VD:n och produktionschefen har lett till följande frågeställningar: 

o Vad händer inne i hotellet? 

o Vad händer inne i kontoret, dvs. vilka rutiner bidrar till att saker och ting hotellet 

ser ut som det gör i dagsläget? Går det att undvika dessa rutiner på något sätt? 

Vilka planeringar görs? Vad är det som styr lossning av vagnar?  

o Hur många omplaceringar sker i hotellet? 

o Vilka är lagerrutinerna? 

• Logiken i Wallog 

o Hur styrs verksamheten?   

o Wallog byggdes efter Stålhamnens önskan  

 

§2 Produktionschefen påpekade att om det skulle visa sig att en rulle rör sig enbart 2 gånger, 

så beror det på att produktionsplaneraren gör mycket manuellt arbete för att lyckas få det till 

enbart två rörelser.  Produktionschefen tycker det skulle vara intressant att se vad som skulle 

hända om det skulle köras automatiskt och produktionsplaneringen tas bort helt. 

§3 Vid ett möte via telefon den 14 mars med en medarbetare från ledningen diskuterades 

frysning och automatisering av kranen. Individen säger att det finns en logik bakom frysningen. 

Från början ville man stapla 3 högt och för att göra det behövde man frysa lagerförrådet för att 

undvika att ha en rulle till en destination och rullen ovan till en annan. Därför fryser vi en viss 

lagerrad som ska till en bestämd destination. Från början var detta inte ett problem, men det 

blev det eftersom Borlänge skickar orena vagnar, dvs mixproduktion. Om en rulle placeras på 

en lagerplats i en lagerrad blir hela raden fryst till den destinationen, och det skapade problem 

eftersom Wallog säger att platserna är upptagna men i praktiken är kanske 70% det. Vi försökte 

lösa det här problemet men vi har inte en samlad bild av vad som är den optimala lösningen. 

Vid automatiskt driftläge för kranen kan vi fortfarande använda frysning eftersom omplanering 

av vilka rullar som ska skeppas kan bearbetas i kontoret men detta är ett slöseri av 

kontorsresurser.  

§4 Med automation av takkranen finns fördelar utöver ekonomisk besparing, såsom möjlighet 

att underlätta planeringsarbetet på hamnen, göra service på kranen under dagtid, använda båda 

kranarna för att plocka om format, etc. 

Bilaga B.2 Kommunikation med Stålhamnens kontorspersonal 
Intervju #1  

§1 Vi brukar ha två arbetsskift per vardag med 8 timmar per skift. Vid behov kan vi ha nattskift 

också. Under helger har vi ett enda jobbskift på 12 timmar. Jag som kontorspersonal jobbar 

enbart under vardagar. 

§2 Idag skickar Borlänge in produkter (coils) regelbundet via järnvägsvagnar. Vi vet inte riktigt 

vad som kommer in först och vi vet inte vad som ska ut i god tid heller eftersom Borlänge 

skickar in lastlistan tidigast 48 timmar innan båten ska lastas. Därför de kräver av oss att boka 

in båtarna tidigast 48 timmar innan dem lastas med coils. Dessa krav baseras på båtsystemet 

från Borlänge. I dagsläge bokas hela lasten in på en gång, dvs 100%. Men det finns stor 

möjlighet att Borlänge och enligt båtsystem att de kan sätta kräv på att enbart 80% av lasten 

ska lastas 48 timmar innan och 20% ska bokas in 24 timmar innan. Om det är fallet kommer 



© Luleå Tekniska Universitet              5 juni 2018 

Haider Almudhari               Bilagor 

IV 

 

det att skapa svåra arbetsuppgifter, mycket omarbetning och slöseri av tid. Det gynnar Borlänge 

som vill justera lasting så sent så möjligt, eftersom de kan ha möjlighet att skicka med sena 

produkter,samt följa grundkraven från Båtsystemet.  

§3 SSAB har en långsiktig båtplan, dvs. upp till 6 månader i förväg. Därefter skickar SSAB ett 

teoretiskt veckoschema, ungefär två veckor i förväg, med information om vilka båtar (från och 

till vilka destinationer) med ett ungefärligt datum (en ungefärlig veckodag) som kommer.  Ofta 

på grund av olika anledningar stämmer inte detta schema med verkligheten.  

Intervju #2 

§4 Personal från kontoret nämnde att från min utredning så kan man argumentera att det är 

Borlänge som skickar fel lastlista. Borlänges lastlista måste göras om hela tiden. Ett förslag 

skulle vara att de ska ge Stålhamnen mer frihet, till exempel att Stålhamnen själv kan bestämma 

vilka rullar som ska skickas utifrån visa kriterier. Denne påpekade också att marknaden är så 

varierande och därför måste Stålhamnen vara flexibel, samt att vissa kunder inte betalar 

fakturor eller så ändrar de sig i sista minuten t.ex. flytta fram/bak leveransdatum.  

§5 Vidare sa personalen att historiken i Wallog sparas enbart i 90 dagar, därefter kommer 

information att raderas automatisk från systemet. 

§6 Efter korta intervjuer med folket i hotellet har jag även pratat med en annan individ på 

kontoret.  Han påpekade att lösningen börjar från Borlänge, genom att man lyckas få rena 

vagnar (dvs. Samma destination och materials kvalitet/sort). Det skulle underlätta och 

effektivisera flödet i hotellet. 

§7 En annan medarbetare från kontoret visade hur man tar in en lastlista med hjälp av Wallog, 

samt förklarade hur kajområdet delas in i norr, mitten och söder. Han visade vikten bakom de 

olika siffrorna och färgkodningarna i kajområdet, se Figur B.1 nedan.  

 

Figur B.1: De olika siffrorna och färgkodningarna i kajområdet. 

§8 Vidare förklarade personalen att vid planering av lastlistan händer ofta att vi blir tvungna 

att ersätta en rulle som befinner sig i det nedre lagervarvet (varv 1) med en från en annan rad 

där de flesta rullarna ska med i fartyg, se Figur B.2. Detta eftersom vill vi minska omplacering 

av rullarna och minska tidslöseri och skador.  
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Figur B.2: Coils vid två varv. Då ersätter den ena raden med den andra så att slippa rör om rullarna. 

Vid tre lagervarv kommer att situationen blir ännu svårare, se Figur B.3. 

 

Figur B.3: Coils vid tre varv. Vid prioriterade rullar (B), Då får man boka rullar med rätt tecken och spara 

halva av raden. 

§9 I dag har vi haft problem med vårt system Wallog. Två av vagnarna finns därute i hotellet, 

men vårt system har inte upptäckt dem än. Jag vet inte vad problemet är med det. Det verkar 

som att en trans från Borlänges system inte har gått vidare till Wallog. Sådana problem kommer 

att leda till andra problem när kranen drivs automatiskt i framtiden, samt att fel input kommer 

att ske i sådana fall.  

Intervju #3  

§10 Jag fick prata med en produktionsplanerare där denne bekräftade det kranförare sade 

angående att rörelserna är teoretiska och möjligtvis inte skett i verkligheten. Vidare nämnde 

produktionsplaneraren vilka problem som påverkar källflöde och det är följande: 

• De skickar rullar med för korta leveransdatum i förväg, vilket innebär att dem måste 

lagras i hotellet och det tar mycket utrymme.  

• De skickar rullar med sena leveransdatum. 

o Destinations och leveransdatum ändras oftare, vilket i sin tur leder till 

omflyttning av rullar och onödiga omarbete 

§11 Några lösningar enligt individen var följande: 

• Jämna leveranser genom att skicka: 
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o Rena ordrar i vagnar 

o Rena vagnar  

 

§12 Denne fortsatte att berättade lite om projektet med Automation av Kranen. Han sa att SSAB 

spenderat mycket pengar, miljoner, på det, utan att återkomma till oss för att se vad vår åsikt 

var om det. Då skulle vi sagt att det inte skulle fungera. Detta på grund av att det kräver för stor 

yta mellan raderna, kranen kan stoppas och ingen kan sätta på den igen, samt att kranen visade 

att den tappar position när det gäller plockning eller placering av rullar. Automation är för 

komplicerat.  

Bilaga B.3 Kommunikation med Stålhamnens medarbetarna  
Kranförarna  

§1 En av kranförare förklarade att om all data finns redan i Wallog behöver man enbart trycka 

på en knapp och kranen körs själv. 

§2 Kranföraren tycker flödet var mycket bättre förr eftersom Borlänge inte skickade blandade 

produkter med olika storlekar och olika leveransdatum som de gör idag. Vidare var hela lagret 

dedikerat till Coil, till skillnad från idag, då enbart 2/3 delar är Coil. Kranföraren säger att man 

haft flera samtal med Borlänge för att förbättra flödet. Det bekräftades av en annan kranförare 

som nämnde att tidigare tillhörde hela lagret till Coils och då hade vi inte formatavdelning och 

inte heller container här, men på grund av lågkonjunktur hos SSAB togs format och container 

in i hotellet. Borlänge skriker efter att vi ska skicka vagnarna tillbaks till dem, men vart ska vi 

placera materialet när vi har ont om plats. 

§3 Enligt kranföraren hade den tidigare chefen Anders Berg idéen att köra kranarna automatiskt 

under natten för att vinna på det. Under året 2008/2009 har det testats men det gick inte på 

grund av tekniska problem. Om kranarna kommer nära varandra under drivuppdragen kan både 

kranarna stoppas och de går inte igång igen förrän personalen startar de igen, vilket förstör det 

idéen med kranautomation. 

§4 Både produktionsplaneraren och kranföraren påpekade att Oxhamn tog över från SSAB 

Energi året 2010, och att automation projektet var runt 2008–2010. Bägge nämnde att SSAB 

har köpt sensorer och andra saker för att se till att detta projekt lyckas men det gick inte. 

§5 När det gäller plockning av coils från vagnen till platsen i lagret det tar ca 2–3 min per rulle 

med kranen. Det blir svårt att köra med självkörande kran eftersom för ca 10 år har de försökte 

med det men det gick inte alls. 

§6 När det gäller placering av coil på tre varv har Borlänge testat det året 2009 men de lyckades 

inte med det. 

§7 Kranföraren tror att det är möjligt med tre varv om man placerar de stora coils först, sedan 

de näst största över och slutligen de minsta. På samma sätt vill vi placera coils i båten, men 

problemet som kan uppstå är att vi inte har utrymme att flytta och placera de mindre coils först 

och sedan de större coils.   

§8 Vidare säger kranföraren att det är tre parametrar man måste tänka på vid placering av Coils 

i lagret, vilket är vilken destination rullen ska till, vilken diameter rullen har och vikten på den. 

Tidigare var avgångveckan ytterligare en parameter, men det har tagits bort på grund av att det 

skapade stora problem och hanteringssvårigheter i lagret.  Kranföraren säger att man måste ta 

hänsyn till ännu mer parametrar vid genomförande av tre varv av coilsplacering. Samt kommer 

det att riskera att kranen krockar med Coils, vilket innebär att säkerhetsnivån blir låg.   
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§9 Vid ett annat tillfälle hade jag möte igen med en av kranförarna i ca timme angående den 

insamlade data från Wallog. Där har han informerat mig om att det finns risk att information 

som jag ser i Excelfilen om förflyttningar av samma rulle flera gånger existerar enbart i Wallog 

och sker inte i verkligheten. Detta märker man om rullen i Excelfilen har genomfört 

förflyttningen under ett intervall på en minut, då vet man att det inte är en verklig rörelse.   

Båtmedarbetare (8 personer) 

§10 Personal som jobbar i båten och har jobbat i många år med olika arbetsuppgifter har pekat 

på samma saker som kranförarna tidigare nämnt, Borlänge skickar in material utan att ta hänsyn 

till leveransdatum, breddstorlekar, höjden och destination.   

§11 En från personalen föreslog att det kommer bli mycket enklare om Borlänge skickar in de 

akuta leveranserna först och att de skickar alla produkter som ska till samma destination på en 

och samma gång.  

§12 En annan medarbetare från personalen påpekade att Stålhamnen satsar mycket pengar på 

att ta in den externa järnvägsspåren i produktionen, vilket i sin tur skulle underlätta för de 

försenade rullarna att komma in i båten direkt. Man kan lasta upp rullarna direkt från vagnarna 

till båten om Borlänge skickar in alla rullar som till går till samma destination samtidigt. 

§13 Flera personal påpekade att kranen ibland måste göra minst tre omflyttningar av lagret för 

att hitta en rulle med rätt leveransdatum som är blockerad. 

Bilaga B.4 Kommunikation med Stålhamnens tidigare chef 
Den 27 februari har Vd:n av Oxelösund, Erik Zetterlund, bjudit in den tidigare chefen för 

Stålhamnen Anders Berg till ett kort möte i Stålhamnen. Syftet med mötet var att ta reda på 

mer information om det tidigare projektet Sträcka Båt. I detta möte var även 

produktionsplaneraren (Johan), Stålhamnens nuvarande chef (Sören) och jag involverade.  

§1 I början av mötet gav Erik en kort uppdatering av vad som skett i Stålhamnen efter Anders 

avgått. Erik nämnde att sedan 2010 har Oxhamn/stålhamnen självkostnad avtal med SSAB med 

syftet att utveckla produktiviteten och hitta ytterligare beläggning av anläggningen. Därför har 

vi sedan dess startat ett produktivitetincitament. Vi har inte lyckades med det till förra året 

(2017) och då lyckades vi spara väldigt mycket, ungefär 2,6 miljoner. Men bara hälften av det 

fick vi in. De tekniska lösningar som Sören infört på kajen gjorde att produktiviteten blev 

högre. Ungefär 7,5 miljoner kommer att investera för att nya utrusningar ute på kajen. 

§2 Erik frågade Anders angående tidigare projekt och vad han gjorde under hans tid. Anders 

bekräftade att det fanns ett projekt när det gäller automation under perioden 2004–2007 och 

projektet bestod av två grupper, indelat i Oxelösund och Borlänge.  

§3 Vidare nämnde Anders att det var nämligen så att vi ska gradera upp Tunnplåtbolagets 

leveranser över Stålhamnen. Det eftersom styrelsen i SSAB tagit beslut om att Oxelösund ska 

vara SSAB:s skeppningshamn, då volymerna ska öka över Stålhamnen i kombination med det 

som ska görs i stora sidan där. Då bildades grupperingar för att kunna ta hand om det. Då skulle 

vi stapla tre högt inne i Coilshotellet och vi ska styra på leveransveckan när vi kör åt båtarna, 

vilket var något helt nytt mot tidigare. Eftersom man tidigare styrde mot att man tömde 

vagnarna och sedan på något sätt hade man direkt telefon- och datakontakt med inspiratörer i 

Borlänge över hur leveranserna ska byggas ihop. Då var det mycket daglig kommunikation 

med Borlänge. Därefter automatiserade vi det och då kom projektet Sträcka Båt och Wallog. 

Wallog har datoriserat de tidigare manuella arbetena.  
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§4 När det gäller tre höga lager sa Tunnplåtsbolaget att det aldrig kommer att behövas. 

Tunnplåtsbolaget styrde alltid på vagnfyllnad och det innebär att vi fick dålig spridning på 

leveranssäkerheten. Då kunde de knappast bygga tre högt. Vi tog med det i projektmötet, men 

det var deras övergripande strategi att fylla vagnar eftersom det gynnar hela kedjan mest. Vi i 

Stålhamnen försökte anpassa oss efter det eftersom ekonomi vinsten är stor.  

§5 Därefter frågade Johan om automationen av takkranen. Anders svarade att det beror på att 

de orena vagnarna orsakade mycket interna transporter vid hotellet och eftersom vi hade flera 

lagervarv var det inte möjligt att köra kranen i automation, trots att styrsystemet är anpassat för 

det. Det var ett krav för att höja säkerhetsnivån. 

§6 Slutligen nämnde Anders att de hade en vision om att alla rullar i Stålhamnen redan ska 

vara sålda och därför tänkte man att Stålhamnen skulle vara som ett hotell där rullarna ska 

stanna i en eller två dygn, men de insåg ganska snart att de finns rullar som stannar längre.  

Bilaga B.5 Studiebesök i Oxhamns Coilsmagasinspersonal 
§1 Magasinet får sina rullar från SSAB Finland, till skillnad från Stålhamnen som får sina rullar 

från Borlänge. Där är rullarna oftast lika stora och väger mellan 4 till 12 ton, ibland kan det 

hända att det kommer en rulle med 16 ton. I dagsläget använder magasinet två olika sätt att ta 

emot order och mata in data. Den första är via ett SSAB system, DIVA, och detta system 

används i 40 länder. Den andra med Microsoft Excel. Deras personal jobbar varje dag.    

§2 Flödet i Coilsmagasin är tvärtom då coils från Finland kommer till magasinen och sedan 

skickas vidare med lastbil eller järnvägsvagn till slutkund (kanske Borlänge). Kunden kan be 

efter Batch eller individ. Vid Batch blir det mycket lättare för truckföraren att ta vilken rulle 

som helst men vid individ blir svårare, eftersom rullen måste placeras på rätt plats från början 

för att trucken ska kunna hämta den.   

§3 Magasinet har tre slutkunder och de befinner sig i Sverige. Magasinet har minst två 

avstämningstillfällen med deras slutkunder för att bidra till en ökad förståelse mellan varandras 

verksamhet, öka samarbetet på alla varv, skapa långa relationer och bygga magasinets 

verksamhet efter kundens verksamhet. Deras princip är att om det går bra för dig då det går bra 

för mig. Därför är jätteviktigt för Magasinet att involvera sig redan från i början vid förhandling 

med kunden. Det gäller att reagera som ett lag.  

§4 Magasinet använder sig inte av Wallog, men de har en önskan att ha ett 

lagerhanteringssytem som Wallog. Detta är på grund av att Wallog underlättar inskanning av 

produkter, samt får de in allting detaljerat. På det sättet slipper de inmätning av data manuellt 

och man kan skanna in rullarna. Rullarna placeras på vagnar och sedan skickas de med båt, 

järnväg eller lastbil.  

§5 Terminalen håller på att skapa ett digitalt uppföljningssystem som kallas PTDS 

(Produktionsterminal dagstyrning). 
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Bilaga B.6 Skypeintervju med Borlänge 
Personliga frågor: 

• Vad är ditt ansvarområde?  

Frågor om produktion: 

• Vilket flöde har ni i Borlänge till andra ställen? Skickar ni till nån annan hamn än 

Stålhamnen i Oxelösund?  

• Hur ser produktion och lagerprocessen ut? D.v.s. hur ser processen från order till 

leverans till kund ut? 

o När får SSAB order? Producerar ni efter orderbeställning? Eller har ni lager av 

rullar?  

o Vilka ledtid lovar ni kunden? Vilken servicegrad har ni i Borlänge?  

o Finns något lager mellan produktion och tåg-transport? 

• Är de Coils som produceras i Borlänge kundspecifika produkter? DVS. Är alla rullar 

som skickas till Oxelösund med samma storlek identiska? Om nej, vilka egenskaper 

har dessa rullar?  

o Om rullarna är kundspecifika; vet SSAB när ska de iväg med fartyg? 

Frågor om relation med Stålhamnen: 

• Vilka faktorer får er att skicka mixade vagnar, dvs. vagnar med olika material till 

olika destinationer? På vilket sätt gynnar det er? (helst ett tåg eller fartyg?) 

• Hur ser ni på er relation med Stålhamnen? 

• Känner ni till att Stålhamnen har logistikproblem tack vare att de får order som inte är 

synkroniserade med deras lager? (förklara problemet, varför gynnas Stålhamnen av 

det och Borlänge) 

o Upplever andra hamnar samma problem?  

• Jag fick höra att Borlänge har ostrukturerad/inte regelmässigt arbete med Stålhamn? 

Stämmer det? Vad innebär det? Varför är det så? 48/24 regel? 

• Har du hört talas om projektet ”Sträcka Båt”? Vad vet du om det? Är det en möjlighet 

att hitta rapporten för detta projekt?  

Frågor om data: 

• Hur många procent coils skeppas varje år till varje destination?  

• Har ni någon form av statistik/siffror över antal vagnar som skickas, vänta tid på dem, 

antal rullar som skeppas, antal rullar som skadas, etc   

Avslut 

• Nu har jag ställt mina frågor. 

• Är det någonting som jag inte har frågat om som du vill tillägga 

• Är det någonting som du undrar över? 

 

Till den 2 timmar långa intervjun med Fredrik Säll-Stjärna på SSAB Borlänge har ett 

referat skrivits, se nedan: 

§1 I intervjun med Fredrik Säll-Stjärna, Manager för Transportation Planning i SSAB 

Borlänge, togs några av de större problemen upp. Dessa inkluderar inhomogena vagnar, vagn 

kön och de oregelbundna avsändningarna från Borlänge. Vidare diskuterades också hur väl 

Wallog och Båt kommunicerar, samt vilka komplikationer som kan uppstå när det sker. 
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§2 Fredrik anser att Borlänge inte har en sämre relation med Oxhamn jämfört med andra 

hamnar utan att den är likvärdig. Han berättar att de har möten varje kvartal med flera av 

huvudrollerna från Oxhamn. 

§3 Fredrik pratar om inhomogena vagnar, och att han ser vinsten med att skicka homogena 

vagnar, då det förenklar processen för Oxhamn. Men han ser även förluster för Borlänge, i 

form av materialets liggtid (tiden den spenderar i Borlänges lager) och i form av att man inte 

utnyttjar vagnarna till fullo. Han säger att personalen som arbetar med planering av laster osv 

uppmuntras att tänka på principen med homogena vagnar, för att underlätta för Oxhamn. 

Vidare pratar Fredrik om att införa en ”landskod”, så att de som packar vagnarna kan lättare se 

var produkter ska, så man kan sträva efter en homogen vagn. 

§4 När det gäller information nämner Fredrik att de jobbar i olika system, tex deras heter 

Båtsystem som kommunicerar med Wallog i Oxelösund. Där säger Fredrik att det kan uppstå 

en ”…mismatch i kommunikationen…”. Vissa gånger är det från båtsystemet från Borlänge, 

men Fredrik säger att ”… många gånger är det Wallog…”. Han anser att det finns stora 

begränsningar i Wallog. Slutfattat anser han att det inte är bättre kommunikation med andra 

hamnar och att Stålhamnen inte har en sämre kommunikation med Borlänge. 

§5 Att inte skicka vagnar som har plats för varor är outnyttjad kapacitet, enligt Fredrik. 

Transporten kostar pengar och Borlänge vill självklart utnyttja deras kapacitet. Även om det 

inte kostar pengar så skulle det vara dumt att inte använda den kapaciteten, då detta är ingen 

kapacitet som Borlänge får tillbaka. Så att skicka en halvtom vagn till Oxelösund kostar mer 

pengar. Skulle Borlänge ha möjlighet att skicka homogena vagnar så gör de självklart det, men 

det är inte alltid fallet att en vagn blir fylld med samma produkt till samma destination.  

§6 En anledning till att rullarna ligger i Oxhamn/Stålhamnen kan bero på att Borlänge skickar 

t.ex. 10 000 ton, men båten kan enbart last för 8 500 ton. Det som inte lastas med blir 

kvarvarande och får istället placeras i lagret.  

§7 Slutligen säger Fredrik att coilsen är kundbaserad order, så de är inte identiska. 
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Bilaga C Mejlskonversationer  

I den här bilagan kommer enbart de mejlkonversationer som är relevanta för studien tas upp, 

det vill säga de mejlkonversationer som har något värde för studien. 

Bilaga C.1 Frågor till Prevas  
§1 Jag har ställt en del frågor till Prevas, som skapade Wallog och underhåller det, via min 

handledare i Oxhamn. Handledaren skickade i sin tur mina frågor vidare till Stålhamnens chef 

den 7 mars, se nedan:  

”Hej, 

 
Haider har sammanställt ett frågebatteri som han ställt till Prevas. Prevas svar blev såklart 

att de måste få beställning från SSAB. Som jag ser det är flera av frågorna kända fakta som 

säkert någon från PP kan svara på. Kan du försöka få listan ifylld med de du/ni känner till? 
  
//Johan J” 

 
Den 26 mars 2017 fick jag svaren nedan från Stålhamnens chef: 

1. Hur många rullar ryms i hotellet enligt Wallog?  

ca 1140 rullar, (545 stora, 540 små samt 60 prelaq-rullar). Då har vi utnyttjat alla platser. 

(+ Portplatser) 

 

2. Hur lagras rullarna idag? Vilka parametrar styr det? Hur många rader finns idag 

enligt Wallog? 

högt utom i "prelaq-lagret" samt portarna där de lagras 1 högt. I grunden ska de lagras 

enligt principen: 1.lossningshamn. 2.skeppningsdag. Sedan styrsystemet efter storlek, 

rullar som har en diameter som understiger 1500 mm styrs mot de rader som har cc750 

mm, och de som har större diameter styrs mot de rader som har cc 2100 mm. Sedan finns 

det viktregler som är indelade i olika klasser samt även en regel som säger att om höjden 

kommer att överstiga 3000 mm får inte medelbredden på de underliggande rullarna 

understiga 900 mm. I dagsläget har vi 59 olika lagerplatser dit rullarna styrs av systemet, 

men sedan finns det några områden där operatören kan lagra fritt, det handlar då om 

bakkanten av portarna (cirka 10 rullar/plats). 

 

3. Varför fryser Wallog en rad? Är det möjligt att placera rullarna precis som man vill 

och vart man vill eller inte? Finns det något hinder dvs. systemmässigt hinder? 

Varje rad/lagerplats kan endast innehålla en lossningshamn, vilket innebär att så fort man 

lagt 1 rulle i raden så styrs endast samma destination dit, men om Borlänge ändrar 

destination på någon/några coils så spärras raden pga. att det ligger blandade destinationer 

i den. Raden spärras/fryses även om några material fått avgångsnummer, medan andra inte 

fått det, då vi inte vill riskera att lägga rullar som inte ska med nästa avgång ovanpå rullar 

som ska med på avgången, då detta kommer skapa onödiga förflyttningar. Varje rad 

innehåller ett specificerat antal platser och varje plats har sin egen koordinat där 

felmarginalen för kranen är +/-50 mm, vilket innebär att man inte kan placera rullarna vart 

som helst. Systemet börjar alltid fylla raderna från första platsen i raden, dvs den som heter 

1010 och räknas från söder.  
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4. Hur många rullar ryms vid varje port? Går det att skapa en lagerplats vid porterna 

som kranen själv skulle kunna identifiera? 

Antalet rullar beror på vilken storlek det är på dessa, 84, 85 och 86 rymmer mellan 18 och 

27 per port,  87 och 88 är mycket större och rymmer någonstans mellan 25 och 50 per port. 

Vi kan skapa lagerplatser vid portarna, men då skulle vi behöva svetsa stöd på golvet så att 

rullarna inte kan flytta sig (vilket krävs för att kunna lasta ut automatiskt med kranen. Detta 

inte skulle vara så praktiskt med tanke på att vi kör där med truckar.  

 

5. Kranhastighet inne i hotellet? Hur många rullar kan kranen hantera per timme vid 

automatisk körning? 

När automatisk körning skulle införas bestämdes det att kranens hastighet skulle strypas 

till 50 %, maxhastigheten i vanliga fall är 90 meter/minut. Då vi endast utförde enstaka 

tester i automatiskt läge är det svårt att säga hur många rullar kranen kan hantera vid 

automatisk körning. 

 

6. Finns det någon gräns till hur många instruktioner som kan ges till kranen vid 

automationskörning? Kan man ge kranen en lista av 400 rullar som kan hanteras 

automatiskt? 

Den enda gränsen som finns är minneskapaciteten, så rent hypotetiskt kan man ge kranen 

en lista på 400 uppdrag. 

 

7. Hanteringsutrustning (tex. krangrip) vid automatisk körning? 

Finns ingen sådan utrustning idag. Den som användes vid testerna och var tänkt att 

användas senare står ute bredvid ena verkstan på SSAB:s område och har gjort det i cirka 

8 år. När den användes plockade man bort hönan så att vajrarna kopplades direkt till tången, 

vilket innebar några timmarsarbete. Tången var så stabil och klumpig att den gjorde det 

svårt att köra "manuellt" på dagarna. 

 

8. Vilka problem uppstår vid automatisk körning? (Har ni den slutliga rapporten till 

projektet "sträcka båt", eller liknade dokument) 

Om en rulle ligger lite fel kan kranen inte få tag i den, det räcker att diametern på 2 

bottenrullar är olika för att toppvarvslagerplatsens koordinater inte ska bli rätt. Eller om 

kranen lägger ner en rulle i en port som då rullar iväg lite grann så kan inte kranen öppna 

tången. Om kranen av någon anledning inte stannar på rätt koordinat finns risken att den 

släpper en rulle på andravarv som inte står rakt över bottenrullarna. Om inte kran 992 är 

parkerad i sitt ändläge kan kollisionsskyddet lösa ut, vilket innebär att kran 991 kommer 

stanna och inte börja åka igen förrän larmet kvitterats. Vid automatikläge ska alla portar 

vara låsta, samt ljusridå vara aktiverad, om något av dessa kriterierna bryts stannar kranen 

och måste manuellt återstartas. 

 

Bilaga C.2 Följdfrågor till Borlänge 
(§1) Den 23 april 2017 skickade jag följdfrågor till Fredrik Säll-Stjärna efter intervjun med 

honom den 19 april 2017. Fredrik gav respons på fråga 1,7 och 8 samma dag och försökte finna 

svar på 2,3,4,5 och 6 men lyckades inte med det. 

1. Skickar ni coils till Göteborg? Om ja, vad heter hamnen och skulle jag kunna få 

kontaktuppgifterna till någon som jag skulle kontakta där? 

Svar: Ja, men bara LCL container, så det berör inte detta. 
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2. Är det möjligt för dig att få fram antalet homogena och inhomogena vagnar som skickas 

till Oxelösund? 

3. Vad tjänar ni på att skicka inhomogena vagnar jämfört med förlusten som uppstår på grund 

av att en vagn fastnar i Oxelösund? Om du har siffror så hade det vart toppen. Har ni 

statistik över hur antalet vagnar som stannar längre än de ska i Stålhamnen och vad de 

kostar er. 

4. Har du någon kartläggning över de olika flöden mellan Borlänge och de olika destinationer 

som ni skickar till, och hur står Oxelösund till totalflödet(gärna i procent eller antal 

tonnage)? Med det menar jag t.ex. om Oxelösund står för till exempel 5% av eran totala 

distribution. 

5. Har du statistik över antalet ordrar som skjuts upp; dvs produkten kanske inte får plats på 

båten eller att produkten kommer sent till Stålhamnen eller liknande. 

6. Finns det en karta över "supply chain" som visar processen från råvara ända fram till kund. 

just för linjen som går via Stålhamnen? 

7. När uppdaterade ni systemet Båt senast? Sker det en regelbunden uppdatering? 

Svar: Det sker kontinuerligt, både vid ”problem/förbättringar” och mindre planerade 

uppdateringar. 

8. Du nämnde att Wallog ofta har problem när det gäller att kommunicera med Båt; har ni 

listat några av dessa problem som du skulle kunna skicka över? 

Svar: Från Borlänges sida har vi ingen statistik på detta. Mycket har skett via mail 

och utan IT ärenden förr. Men nu ska det skrivas IT ärenden på alla avvikelser. Be 

Peter Pedersen om han har / kan ta fram statistik. 

 

Bilaga C.3 Ekonomiska frågor kring kostnader i Stålhamnen 
(§1) Den 26 april 2017 hade jag några oklarheter kring de ekonomiska dokument som jag har 

hittat i Oxhamns interna dokument och som följd har jag skickat frågorna nedan till min 

handledare, Stålhamnens chef och ekonomichefen. Jag fick svar från min handledare den 27 

april som följande:  

1. Jag har bifogat en bild som jag fick från presentationen "Stålhamnen 

Avtalsstyrgrupp 180228". Men det var svårt att förstå den, kan ni utveckla mer? 

 

 
 

Definitionen av rörliga och fasta kostnader kan du läsa om i dokumentet ”hantering av 

rörliga och fasta kostnader” som finns på planeringsytan för Stålhamn. I det övre 

diagrammet visas staplarna summeringen av den totala kostnaden kr/ton för coils per 

månad, gula linjen visar medelvärdet för senaste 12 månaderna, den svarta linjen visar 

hanterade ton per månad. I det nedre diagrammet visas fasta kostnader (se definitionen 

enligt dokumentet ovan). 
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2. Vad är skillnaden mellan kostnad för coils lastning (kr/ton) och coilshotellet (kr/ton)? 

Coils lastning=Båthantering, Coilshotellet=hantering inne i hotellet 

3. Vad räknas som rörliga och fasta kostnader? I vilket perspektiv? Kort eller långt? 

Se rutin ”hantering av rörliga och fasta kostnader”. 

4. Betalar Borlänge till kostnader som baserat på antal ton som passerar coilshotelet? 

Eller kostnad per ton som i genomsnitt ligger lagrat i hotellet? Kostar det mer för 

SSAB om det lagras mer i hotellet, dvs. vid stora lagret eller inte? 

Det är ton som passerar hotellet ut på båt som gäller. Det kostar mer kronor, men kostnaden 

per ton minskar eftersom de fasta kostnaderna inte påverkas av volymen (i vart fall 

påverkas de ganska lite). 

  

5. Vad mer betalar SSAB (Borlänge eller Oxelösund) för övrigt till er? 

Inget, allt bakas in i kr/ton. 

6. Vad menas med krantimmar? Är det kranen i hotellet, på kajen eller både och? Hur 

mycket betalas per krantimme för Coils? 

Det är kranarna på kajen som räknas. Kranarna ingår i kostnaden kr/ton. 

7. Det står i dokumentet "fakturering av kostnader Stålhamn" om 

schablonkostnadsmetod. Vad menas med det? Vad är schablonkostnaden? I samma 

dokument står något om månadskostnadsmetod. Vad är det? Vad ingår i det? 

Schablonkostnaden är den budgeterade timkostnaden för vår personal, denna kostnad kan 

korrigeras under året om det görs en uppdatering av budgeten. Månadskostnadsmetoden 

beskrivs under punkten 3.2 i dokumentet ”fakturering av kostnader”. I princip så innebär 

den att de faktiskt uppkomna kostnaderna faktureras månad för månad.  

 

 

 


