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Sammanfattning 
 
Under första kvartalet 2018 ökade industrins totala lager med 8,2 miljarder kronor, vilket 
motsvarar en uppgång med 3,5 volymprocent. Statistik gällande pappersindustrin visar också 
en tydlig produktionsökning under 2018. Den ökade lagervolymen kan därför förklaras av en 
ökad efterfrågan. Den andra möjliga orsaken till en ökning av lager kan bero på att företaget 
vill ge slutkunden bättre service och tillgodose kundens behov när efterfrågan inträffar. I 
Europa går utvecklingen mot en ökad centraliseringsgrad gällande antal lager vilket kan ses 
som ett arbete i att effektivisera ett företags verksamhet. Genom att använda sig av få lager kan 
företag samla större volymer gods på̊ ett och samma ställe, vilket medför att investeringar kan 
göras i syfte att effektivisera lagerhållningen.  
 
Piteå Hamn är ett bolag som äger, förvaltar och utvecklar infrastrukturen inom Piteå Port & 
Hub. Infrastrukturen består av kajer för godslastning och ett flertal magasin för mellanlagring 
av gods. År 2005 investerade Piteå Hamn 34 800 000 kr för att bygga ett nytt magasin. Det 
nybyggda magasinet har en area på 11 000 m2 och för närvarande är cirka 61 procent av den 
totala ytan uthyrd till tre olika aktörer. Piteå Hamn upplever dock att ytan inte används effektivt 
och vill därför ta reda på vad den faktiska nyttjandegraden är i magasinet. Studien syftar därför 
till att besvara forskningsfrågan ”Vilka förbättringar kan genomföras i lagerlayouten för att 
öka kapacitetsutnyttjandet?”.  
 
Nyttjandegraden har beräknats på det gods som upptar den största andelen lagringsyta i 
magasinet, vilket utgörs av Kraftliner på rulle. Kraftliner är stora pappersrullar som slutligen 
ska användas för att göra wellpapp och olika kartonger. Rullarna produceras i tre olika 
diametrar och höjden på rullarna varierar beroende på kundorder. För att kunna beräkna 
nyttjandegraden behövde lokalen först mätas upp, vilket resulterade i en CAD-ritning. Vidare 
gjordes ett flertal intervjuer för att erhålla information om godset och vilka krav som finns 
ställda gällande hanteringen av godset.  
 
Resultatet visade att nuvarande layout medför en låg nyttjandegrad och orsaken till den låga 
nyttjandegraden visade sig bero på att lagringsfacken är feldimensionerade samt att lokalens 
höjd inte används effektivt. Nuvarande areautnyttjande ligger på under 79 procent och 
volymutnyttjande ligger under 55 procent. Rekommendationerna som presenterades för Piteå 
Hamn är bland annat att skapa djupare fack samt dimensionera om facken så att de är anpassade 
efter diametern på rullarna. Att skapa fack som är dimensionerade efter diametern på rullarna 
leder till att lagret blir mer zonindelat. Om facken dimensioneras om bidrar det till ett bättre 
areautnyttjande. För att förbättra volymutnyttjandet bör antalet rullar som staplas på varandra 
öka.  
 
Generaliserbarheten av studiens resultat kan ses som en begränsning. Studiens 
forskningskaraktär är fallstudie och baseras endast på ett företag, vilket medför lägre validitet. 
För att skapa mer generaliserbara resultat bör fler företag med liknande verksamhet studeras. 
Trots att generaliserbarheten anses låg på grund av enfallsdesign, kan resultatet av studien ändå 
användas och inspirera företag med liknande förutsättningar. Att använda sig av djupinlagring 
och en större del zonindelning visade trots allt att lagringsutnyttjandet ökade.  
 
Nyckelord: Lager, Lagerlayout, Lagringsprinciper, Materialhantering   



  
 

 
 
 

Abstract  
 
During the first quarter of 2018, the industry's total inventory increased by SEK 8.2 billion, 
which corresponds to an increase of 3.5 volume percent. Statistics regarding the paper industry 
also show a clear increase in production in 2018. The increased inventory volume can therefore 
be explained by increased demand. Another possible reason for an increase in inventory can be 
because the company wants to give the end customer better service and meet the customer's 
needs when demand occurs. In Europe, the trend goes towards an increased degree of 
centralization regarding the number of stocks, which can be seen as a process to make a 
company´s operations more efficient. By using few stocks, companies can collect larger 
volumes of goods at the same place, which means that investments can be made with the aim 
of making warehousing more efficient. 
 
Piteå Hamn is a company that owns, manages and develops the infrastructure within Piteå Port 
& Hub. The infrastructure consists of quays for cargo loading and a number of magazines for 
intermediate storage of goods. In 2005, Piteå Hamn invested SEK 34 800 000 to build a new 
magazine. The newly built magazine has an area of 11,000 m2 and currently about 61 percent 
of the total area is leased to three different companies. However, Piteå Hamn finds that the 
facility is not used efficiently and therefore they want to find out the actual utilization rate. The 
study therefore aims to answer the research question "What improvements can be made in the 
warehouse layout to increase capacity utilization?". 
 
The utilization rate has been calculated on the type of goods that occupy the largest proportion 
of storage area, which is made up of Kraftliner paper rolls. These are large paper rolls that will 
eventually be used to make corrugated cardboard and various cardboard boxes. The rollers are 
produced in three different diameters and the height of the rollers varies depending on the 
customer order. To be able to calculate the utilization rate, the facility needed to be measured 
first, which resulted in a CAD drawing. In addition, a number of interviews were made to obtain 
information about the goods and what requirements exists regarding the handling of these 
goods. 
 
The calculations showed that the current layout results in a low level of use and the reason for 
the low utilization rate was due to the fact that the storage bins are dimensioned in size and that 
the height of the facility is not used efficiently. Current area utilization is below 79 percent and 
volume utilization is below 55 percent. The recommendations presented to Piteå Hamn include 
creating deeper compartments and re-dimensioning the compartments so that they are adapted 
to the diameter of the rollers. Creating compartments that are dimensioned according to the 
diameter of the paper rolls leads to the layout becomes further divided into zones. If the 
compartments are dimensioned, this contributes to better utilization of the area. In order to 
improve the volume utilization, the number of rollers stacked on each other should increase. 
 
The generalizability of the study results can be seen as a limitation. The research character of 
the study is case study and is based only on one company, which results in lower validity. To 
create more generalizable results, more companies with similar activities should be studied. 
Although the generalizability is considered to be low due to the single design, the result of the 
study can still be used and inspire companies with similar conditions. After all, using deep 
storage and further zoning showed that storage utilization increased. 
 
Key words: Stock, Warehouse layout, Storage principles, Material handling 



  
 

 
 
 

Terminologi  

 
 
Aktör  Benämning inom samhällsvetenskapen på den person, 

institution etc. som agerar eller handlar i något 
sammanhang.   
 

Consigment lager Ett lager som ägs av en part men underhålls av en 
annan, vilket betyder att parten som äger consignment 
lagret ansvarar för att leverera artiklar och den andra 
parten är ansvarig för distribution av produkten. 
 

Intressent  Person som är engagerad och ekonomiskt intresserar i 
ett visst företag. Vidare kan påverka företagets 
åtgärder och förändringar.   
 

Kapacitetsutnyttjande Ett mätetal som visar hur stor del av lokalen som 
nyttjas. Likställs i den här rapporten med 
nyttjandegrad.  
 

Kraftliner Stora pappersrullar som ska användas för 
tillverkningen av olika typer av kartonger och 
förpackningar. 
 

Maffiavagn Avlångt släp som är dimensionerat för att kunna frakta 
tungt gods, kan liknas vid en lång släpvagnstrailer. 
 

Plockflöde Bearbeta leveranser för fullständiga order, delar av 
order eller en konsolidering av flera order. Plocka ut 
de artiklar som sedan ska paketeras och slutligen 
skickas till kund 
 

Tonarshyra  

 

Hyra som baseras på antal ton som lagras istället för 
antal kvadratmeter som används.  
 

Trimprodukt  Den del av rullen som blir över efter att kundens mått 
på rullen har kapats av. Kan variera i längd. Total 
längd på rullen i produktionen är 6,5 m vilken sedan 
kapas efter kundens önskemål.  
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1. Inledning  
 
Det inledande kapitel är ämnat att ge en bakgrund till studiens problemställning. Kapitlet 
kommer även att belysa syfte och mål samt projektets avgränsningar.   
 

1.1 Bakgrund  

 
För att en verksamhet ska fortsätta vara konkurrenskraftig är det viktigt att reducera icke-
värdeskapande aktiviteter och fokusera på de processer som skapar värde för kunden eller 
företaget (Melton, 2005; Liker & Convis, 2012). Att kontinuerligt effektivisera flöden, 
processer och manuella arbeten internt i företaget är viktigt och bidrar till att skapa ett mer 
kostnadseffektivt arbete (Mark, 2019). I Europa går utvecklingen mot en ökad 
centraliseringsgrad vilket kan ses som ett arbete för att effektivisera sin verksamhet. Genom att 
använda sig av få lager kan företag samla större volymer gods på̊ samma ställe, vilket medför 
att investeringar för förbättringar kan göras i syfte att effektivisera lagerhållningen (Lumsden, 
2010). 
 
Hur produkterna lagerhålls har blivit en central och betydelsefull del i försörjningskedjan 
(Bottani, Cecconi, Vignali, & Montanari, 2012). Enligt statistiska centralbyrån (2018) ökade 
industrins totala lager med 8,2 miljarder kronor under första kvartalet 2018. Det motsvarar en 
uppgång med 3,5 volymprocent. Det är i företagets lagerhållningen som artiklar tillfälligt lagras 
innan de levereras och skapar kundvärde. Syftet med lagerhållning är att säkerställa att kundens 
behov tillgodose när efterfrågan inträffar (Lumsden, 2012). 
 
Chan och Chan (2011) belyser betydelsen av att ha god planering bakom verksamhetens 
lagerlayout. Det är dock många faktorer som behöver beaktas vid utformningen av 
lagerlayouten. Verksamheten bör bland annat ta hänsyn till faktorer som inkluderar 
produktflödets utformning, vilka materialhanteringsverktyg som används samt hur 
verksamheten är disponerad. Det finns egentligen inga regler kring hur en produkt ska placeras 
i ett lager, utan varje enskilt företaget ska själv analysera verksamheten för att se vilka behov 
som finns (Arnold, Chapman & Clive, 2008). Enligt De Koster, Le-Duck och Roodberg (2007) 
ska verksamheten klassificera sina artiklar efter intern betydelse, vilket betyder att 
utformningen ska baseras på de parametrar som verksamheten anser är mest betydelsefulla. 
Klassificering kan bidra till reducering av icke-värdeskapande aktiviteter och öka 
tillgängligheten av betydelsefulla produkter samtidigt som det interna plockflödet effektiviseras 
(Pan & Wu, 2009).  
 
Henn, Koch, Gerking och Wäscher, (2013) tar upp två faktorer som bör beaktas vid 
utformningen av ett lager: maximera utnyttjandet av rymd samtidigt som att plockflödet ska 
vara effektivt. Överflödiga ytor kommer att resultera i stora anläggningskostnader i form av 
avskrivningar, luft och konditionering, vidare kan långa plockflöden leda till förhöjda 
driftkostnader. Plockflödet är en kostsam aktivitet för företaget (De Koster et al., 2007) och det 
är därför viktigt att utforma lagerlayout och placering av artiklar så optimalt som möjligt i syfte 
att effektivisera arbetet. Enligt undersökningar som har gjorts inom tillverkningsindustrin utgör 
20 till 50 procent av den totala rörelsekostnaden aktiviteter som kan kopplas till 
materialhantering. Med en effektiv lagerlayout kan de här kostnaderna minska men 10 till 30 
procent (Braglia, Zanoni & Zavanella, 2003).    
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1.2 Problemdiskussion  

 
Piteå Hamn förvaltar och äger åtta magasin där lagerytorna varierar i storlek och det nyaste 
magasinet, magasin 8, färdigställdes år 2005. Utgångspunkten för den här studien är att 
inlagringen ska effektiviseras så att lokalens area används mer optimalt. Magasin 8 har en 
innerarea om 11 000 m2. Företaget har för tillfället kontrakt med tre olika aktörer som hyr 
lagringsyta i magasinet. Smurfit Kappa har hyrt lageryta i magasinet sedan år 2005, men 
aktörens behovet av lagringsyta har varierat. Kontraktet med Smurfit Kappas har därför skrivits 
om två gånger.  
 
Från år 2005 till 2010 var hela magasinet uthyrt och kapacitetsutnyttjandet av magasinet ansågs 
vara god. Under perioden hyrde Smurfit Kappa 8 800 m2 som de själv ansvarade för att bruka 
optimalt. Logistikplaneringen i magasinet köper Smurfit Kappa in av ShoreLink som ansvarar 
för den operativa verksamheten i hamnen.  
 
År 2010 skrevs Smurfit Kappas kontrakt om och uthyrd lageryta minskades från 8 800 m2 till 
2 200 m2, i och med de så minskade intäkterna med drygt 65 procent. År 2016 tecknades ett 
kontrakt med Gestamp som ansåg sig behöva hyra 4000 m2 för att lagra stålcoils. Nu under 
2019 har ett nytt kontrakt tecknats med Gestamp och hyrd lageryta har minskat till 1700 m2. I 
nuläget hyr Smurfit Kappa 5 000 m2 men de har möjlighet att hyra mer yta varje månad, ett så 
kallat rörligt kontrakt. Kostnaden för den extra lageryta som används beräknas på antal extra 
ton som lagras i magasinet, så kallad tonarsyra. Ett ton uppges likställas med en kvadratmeter 
enligt S. Öberg (personlig kommunikation 18 mars, 2019).  
 
Det rörliga kontraktets upplägg påverkar Piteå Hamns möjlighet att hyra ut yta till andra aktörer. 
Att hyra ut per halvårsbasis i stället för månadsbasis skulle med stor sannolikhet attrahera fler 
aktörer att vilja hyra lageryta. Vidare skapar det rörliga kontraktet inte några incitament för 
Smurfit Kappa att optimera använd lageryta, eftersom det inte finns några krav på var i 
magasinet de extra antalet rullar ska placeras.  Ytterligare ett problem som Piteå Hamn upplever 
handlar om lagringskapaciteten. Piteå Hamn vet inte vad maximal lagringskapacitet av 
Kraftliner på rulle är i magasinet. Företaget behöver få mer kunskap om magasinets kapacitet 
samt om godset som lagras i lokalen för att kunna förbättra sin affärsmodell. 
 

1.3 Syfte och mål  

 
Den här studien syftar till att undersöka hur den nuvarande inlagringen av Kraftliner på rulle i 
magasin 8, kan förbättras så att kapacitetsutnyttjandet ökar. För Piteå Hamns del är det viktigt 
att lokalen nyttjas optimalt för att kunna täcka de årliga drift- och underhållskostnaderna.  
 
En ritning över effektiv lagringsyta kommer att tas fram och ligga till grund för beräkningar av 
nyttjandegraden i magasinet. Det nuvarande areautnyttjandet/volymutnyttjandet kommer att 
beräknas och sedan jämföras med en ny förbättrad lagerlayout som förhoppningsvis kommer 
att öka areautnyttjandet/volymutnyttjandet.  Målet med studien är att redovisa ett förslag på en 
förbättrad lagerlayout som leder till att kapacitetsutnyttjandet ökar.  
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För att besvara syftet och uppnå målet har följande forskningsfråga tagits fram:  
 

Vilka förbättringar kan genomföras i lagerlayouten för att öka kapacitetsutnyttjandet? 

 
För att besvara forskningsfrågan har tre följdfrågor skapats  
 

Forskningsfråga 1.1: Vad är den möjliga nyttjandegraden? 
 

Första underfrågan är skapad för att undersöka antalet rullar Kraftliner som möjligt kan lagras 
i magasinet med nuvarande lagerlayout, utan hänsyn till truckarnas begränsningar.  
 

Forskningsfråga 1.2: Hur skiljer sig den möjliga nyttjandegraden mot den faktiska? 
 
Andra underfrågan ska skapa en uppfattning om hur hög nuvarande kapacitetsutnyttjandet är i 
magasinet.  
 

Forskningsfråga 1.3: Vad har olika lagerlayouter för effekt på nyttjandegraden? 
 
Tredje underfrågan syftar till att undersöka om nyttjandegraden kan öka med en förändrad 
lagerlayout.  
 

1.4 Avgränsningar 

 
Studien avser att kartlägga magasin 8 och se hur kapacitetsnyttjandet av lokalen kan förbättras. 
Vid beslut om uppförandet av magasin 8 var hyresintäkterna tillräckliga för att täcka 
investeringen, men under de senaste åren har hyresintäkterna minskat vilket till stor del beror 
på låg nyttjandegrad i magasinet. Därför anses det relevant att undersöka maximal 
lagringskapacitet och hitta förbättringsförslag på hur inlagringen kan effektiviseras.   
 
Godset som lagras i magasinet är främst Kraftliner på rulle, varför en avgränsning har vidtagits 
till det interna flödet av hantering av Kraftliner på rulle. Gestamps del i magasinet kommer inte 
att studeras och framtagna förbättringsförslag kommer inte att ta hänsyn till att Gestamp hyr 
yta i magasinet.  
 
Ytterligare en begränsning som har vidtagits i det här arbetet gäller fördelningen av artiklar. 
Vilka artiklar som levereras till magasinet varierar beroende på order från kund. Därför har de 
senaste tre månadernas artiklar studerats, artiklar som lagrats i magasinet under perioden 
190101–190417. De mest frekventa artiklarna har valts ut för att räkna på nyttjandegraden. 
Nyttjandegraden per fack beräknas utifrån diametrarna 1250 och 1400, vilket efter analys 
visade sig vara de mest frekventa dimensionerna på rullarna. I figur 1 ses studiens huvudsakliga 
avgränsning.  

 
Figur 1. Studiens avgränsningar 
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1.4.1 Sekretess 

 
För att säkerställa att sekretessen upprätthålls ska följande villkor uppfyllas:  
 
Ø Alla bilder som fotas och används i rapporten skall godkännas av Piteå Hamn innan 

publicering 
 

Ø Rapportskrivaren skall samspråka tillsammans med VD/handledare på Piteå Hamn inför 
slutlig inlämning för att se över eventuell känslig information som inte bör publiceras på 
Internet 
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2. Metod  
 
Kapitlet redovisar de metoder som projektet planerar att använda för att uppfylla 
forskningsändamålet. Kapitlet redovisar även forskningsinriktning samt valt tillvägagångsätt 
och strategi. Kapitlet avslutas med en diskussion avseende kvalitetshöjande åtgärder.  
 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

 
Figur 5. visualiserar kopplingen mellan studiens frågeställningar och vilka metoder som har 
används för att besvara respektive frågeställning. Motivering för metodval kommer att 
diskuteras under sektion 2.2 studiens metodval.  
 
 

 
Figur 2. Koppling mellan frågeställning och metod 

2.2 Studiens metodval  

 
Forskningssyfte i den här studien är av explorativ karaktär, då studien antas inhämta nya insikter 
om ett problem samtidigt som studiens karaktär kan komma att ändras under projektets gång 
(Sunders, Lewis och Thornhill, 2012). Projektet syftar till att undersöka nuvarande 
kapacitetsutnyttjande på magasin 8, för att sedan hitta rekommendationer för att öka 
kapacitetsutnyttjandet. Ett explorativt syfte lämnar också utrymme till ett mer flexibelt 
arbetssätt, vilket enligt Sunders et al, (2012) betyder att tillvägagångsättet kan ändras under 
projektets progress. Det här stämmer in på hur studien förlöpte, till en början var studiens 
inriktning av strikt kvantitativ karaktär men väldigt snabbt kom insikten om att det också 
behövs kvalitativ data för att komma fram till tillförlitliga rekommendationer.  
 
Projektet avser att göra en empirisk undersökning på ett utvalt företag i Norrbotten, strategin 
för projektet blir således en fallstudie. En fallstudie kombinerar oftast olika metoder för 
datainsamlingen, så som arkivdokument, intervjuer, enkäter och observationer (Eisenhardt, 
1989). En fallstudie kan antingen vara av kvalitativ karaktär eller kvantitativ karaktär eller en 
kombination av de båda (Eisenhardt, 1989). När undersökningen består av mätbara faktorer 
som storlek eller kvantitet klassificeras undersökningen som kvantitativ (Sunders et al., 2012). 



Metod 
         

6 
 

Kvantitativ data användes vid beräkning av kapacitetsnyttjandet. Vidare användes kvantitativa 
metoder för att göra en bedömning på lämplig lagerlayout. Kvalitativa data har inhämtats 
genom intervjuer och observationer och användes för att få en förståelse om arbetsmiljö och 
hur godset måste placeras i lokalen för att få en smidig in- och utleverans.  
 
Vid en kvantitativ studie används oftast en deduktiv forskningsansats, vilket betyder att 
litteraturen används för att skapa teorier och idéer som sedan kommer testas mot verkligheten 
(Sunders et al., 2012). Vissa studier kombinerar den deduktiva och den induktiva ansatsen 
vilket Dubois och Gadde (2002) anser vara lämpligt för att skapa ett större perspektiv inom ett 
visst område. Kombinationen av deduktiv och induktiv ansats kallas för multiple methods 
research design eller abduktion (Sunders et al., 2012).  För att hitta metoder och modeller kring 
hur en lagerlayout ska planeras inhämtades först litteratur vilket bidrar till att studien antas vara 
deduktiv. Men studien är också induktiv i avseende att observationer i verkligheten användes 
som underlag för att skapa en lämplig teoretisk referensram. Kombinationen av ett deduktivt 
och ett induktivt tillvägagångssätt möjliggjorde en iteration mellan teori och empirisk data. 
Teorin används för att tolka och ge kontext till uppmärksammade företeelser samt vägleda 
intervjuprotokoll (Dubois & Gadde, 2002).  
 

2.3 Datainsamling  

 
Den här rapporten baseras till stor del av sekundärdata, där data insamlades genom att studera 
byggningsritningar och analysera Piteå Hamns kontraktsupplägg. Under projektets gång har det 
ett flertal intervjuer och observationer genomförts. Den data som samlades in genom intervjuer, 
benchmarking och observationer kallas för primärdata. Definitionen av primär data är data som 
inhämtas från problemets verkliga miljö och som sedan tolkas av rapportskrivaren (Sunders et 
al., 2012). Teori inhämtades kontinuerligt under studiens gång för att den skulle ha relevans 
mot empirin. För att få hög relevans och kvalitet på studien menar Yin (2007) att avstämning 
mot teori är något som bör göras under hela projektets fortlöpande. 
 

2.3.1 Intervjuer 

 
En del av empirin samlades in genom intervjuer, vilka var av ostrukturerad och 
semistrukturerad karaktär. En semistrukturerad intervju karakteriseras av att intervjuformuläret 
är indelat i olika teman med ett fåtal huvudfrågor inom varje tema (Sunders et al., 2012). 
Intervjuformuläret kan användas flera gånger men varje intervju är unik och beroende på 
situation samt hur intervjun fortlöper kommer resultatet av intervjun att variera. Det betyder att 
ibland kommer fler följdfrågor att finnas med och ibland färre följdfrågor. Ostrukturerade 
intervjuer är informella och används för att få en djupare förståelse inom ett specifikt ämne. 
Det finns ingen förutbestämd intervjumall att följa, vilket leder till en mer fri dialog mellan 
parterna (Sunders et al., 2012).  
 
De semistrukturerade intervjuerna bokades oftast in i förväg där intervjuformuläret skickades 
ut per mail innan intervjun, för att ge respondenten möjlighet att förbereda sig inför mötet. De 
semistrukturerade intervjuerna gav en förståelse kring helheten av problemet som Piteå Hamn 
upplever samt gav en djupare förståelse inom vissa specifika områden. De ostrukturerade 
intervjuerna uppkom oftast spontant direkt när frågetecken uppstod eller när personal hade tid 
över.  Valet av semistrukturerade intervjuer valdes för att lämna utrymme åt vidare 
diskussioner. För att skapa en bättre koppling till praktiken, genomfördes observationer. 
Observationer genomfördes i tillverkningsfabriken för att få en förståelse kring 
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tillverkningsprocessen. Observationerna i magasinet fokuserade på att se hur 
materialhanteringen fungerar.  
 

2.3.2 Benchmarking 

 
Benchmarking kan beskrivas som en strukturerad process där ett företag jämför sin verksamhet 
mot en konkurrent inom en närbesläktad bransch, i syfte att identifiera och replikera metoder 
som kan förbättra och effektivisera företagets verksamhet (Vorhies & Morgan, 2005). Van 
Landeghem och Persoons (2001) beskriver benchmarking som ett bra verktyg för att förbättra 
ett företags verksamhet, men det förutsätter att relevant data finns att jämföras med.  
 
Smurfit Kappa har ett lager vid produktionsanläggningen med en kapacitet att lagra 9 500 ton 
Kraftliner. Räknat i yta är lagret 13 000 m2 inklusive tre lastramper. Det ansågs relevant att 
göra ett studiebesök på anläggningen eftersom nyttig information kunde erhållas avseende 
lagerplanering och lagerhantering.   
 
Primärdata samlades in för att få en förståelse för godsflödet. Insamlandet av data gjordes bland 
annat genom en deltagande observation i samband med ett studiebesök hos Smurfit Kappa. 
Under besöket inhämtades information om orderhantering, produktionsplanering, 
exportplanering och materialhantering. Ett mail med tänkt inriktning på studiebesöket 
skickades ut i förväg, för att ge Smurfit Kappa möjlighet att samordna den personal som 
behövdes för att kunna svara på alla frågor och funderingar. Vid oklarheter ställdes 
kompletterande frågor för att förtydliga och klargöra situationen som studerades. Under besöket 
användes ett anteckningsblock för att möjliggöra dokumentering av viktig data. Informationen 
som erhölls vid studiebesöket har varit till hjälp för att ta fram förbättringsförslag.   
 

2.3.3 Dokumenterat material  

 
Dokumenterat material bestod av lagerritningar, information om godset, uthyrningsavtal samt 
interna dokument som användes för att göra en kostnadsanalys. Tillgången till de interna 
dokument gavs ut av handledare på fallföretaget. En dokumentstudie är enligt Yin (2007) är en 
bra metod för att få tillgång till befintlig data som kan beskriva den verkliga situationen på ett 
informativt sätt.  

Tabell 1. Dokumentstudie 

Datum Typ av information Metod Källa 

2019-02-04 

 

Lagerritning  Strukturerad dokumentstudie  Piteå Hamn intranät  

2019-03-12 

 

Hyresavtal  Strukturerad dokumentstudie Piteå Hamn intranät 

2019-03-21  

 

Lagerlayout  Strukturerad dokumentstudie Shorlink 

2019-03-21 Godsvolym/ 
destination  

Strukturerad dokumentstudie  Shorlink 

2019-03-22 

 

Lagernivåer  Strukturerad dokumentstudie  Smurfit Kappa 

2019-03-26  Investeringskostnad, 
underhållskostnader, 
intäkter  

Strukturerad dokumentstudie  Piteå Hamn intranät 
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Projektet har haft tillgång till en CAD- ritning över magasin 8:s yttre mått vilken har varit till 
stor hjälp. Men det fanns inga ritningar som visade hur layouten såg ut invändigt i magasinet. 
Magasinet har tre olika typer av fack men de var inte utritade i nuvarande ritning. Därför 
kompletterades ritningen med dessa mått. Mätningen utfördes med en lasermätare och 
avstånden mättes flera gånger för att höja reliabiliteten.  
 

2.3.4 Urval 

 
Respondenterna som har bidragit till den här fallstudie har valts ut specifikt efter deras expertis, 
för att säkerhetsställa att datainsamlingen skulle bli tillförlitlig. Eftersom Piteå Hamn är en liten 
organisation behövdes information inhämtas från externa enheter. För att hitta rätt personer att 
intervjua fördes en dialog med handledaren på Piteå Hamn som tog fram förslag till möjliga 
respondenter.  Respondenterna kontaktades via mail eller telefon och en tid för intervju bokades 
in.   
 

2.4 Kvalitetshöjande åtgärder  

 
För att höja studiens kvalitet har vissa åtgärder genomförts vilka kommer att beskrivas i 
nedanstående två avsnitt. Studiers kvalitet grundar sig i kriterierna reliabilitet och validitet, 
vilka förhåller sig till varandra. Det betyder att hög validitet och reliabilitet resulterar i en studie 
med hög kvalitet (Yin, 2007). En studie men endast hög reliabilitet bidrar inte till en studie med 
hög kvalitet.  
 

2.4.1 Reliabilitet  

 
Saunders et al. (2009) beskriver reliabilitet som tillförlitligheten på studiens insamlade data och 
om liknade resultat kan återskapas oberoende undersökningsperson. För att uppnå hög 
reliabilitet menar Yin (2007) att det är viktigt att författaren dokumenterar studiens arbetssätt 
under hela arbetsprocessen. Orsaken till varför studiens arbetssätt ska dokumenteras beror på 
att studiens tillvägagångssätt ska kunna kontrolleras samt reproduceras i efterhand av andra 
forskare som ska kunna uppnå liknade resultat.  
 
Undersökningen av den möjliga nyttjandegraden i lokalen utfördes genom att först mäta upp 
hela lokalen med en lasermätare och vidare rita upp en CAD-modell som baserades på dessa 
mått. För att stärka reliabiliteten utfördes samma mätningar ett flertal gånger samt gjordes 
samma mätningar av två oberoende personer. Reliabiliteten kan dock ha påverkats negativt på 
grund av resultatet av mätningen endast baserades på en mätarutrustnings uppgifter.  
 
Intervjuerna utfördes i syfte att skapa en tydligare bild av det identifierade problemet, låg 
nyttjandegrad. Majoriteten av intervjuerna hade semi-strukturerad karaktär vilket innebär att 
följdfrågor som inte finns med i intervjumallen ställdes. Det påverkar studiens reliabilitet 
negativt eftersom avvikelserna från intervjumallen inte finns dokumenterade vilket Saunders et 
al. (2009) menar är viktigt för att kunna återskapa samma resultat. Fördelen med de semi-
strukturerade intervjuer var dock att det blev djupare diskussioner och mer informativa svar 
jämfört med om det hade varit strukturerade intervjuer som begränsar utbytet av information.  
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2.4.2 Validitet 

 
För att nå hög kvalitet på studien måste även validiteten diskuteras, en mätning kan ha hög 
reliabilitet men om mätningen utförts på fel parametrar blir resultatet inte tillförlitligt. Validitet 
handlar om i vilken grad studier mäter det som avses att mätas (Carmines och Zeller, 1979). 
För att uppnå hög validitet valdes intervjurespondenter ut i samråd med handledaren på 
fallföretaget för att säkerhetsställa att de kunde bidra med relevant information. Den insamlade 
empirin kontrollerades även av handledaren och övriga personer som har god insyn i 
ämnesområdet. Resultatet av mätningen i magasinet jämfördes med byggnadsritningarna för att 
kontrollera att uppgifterna var i paritet med varandra. Validiteten kan dock ha påverkats 
negativt om olika referenspunkter i magasinet har använts.
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3. Teoretisk referensram  
 
Kapitlet presenterar bakomliggande teorier som behövs för att besvara problemställningen.  
Begrepp som tas upp i den teoretiska referensramen berör främst lagerhållning och 
lagerlayout.  
 

3.1 Supply chain management  

 
Thomas och Griffin (1996) beskriver supply chain management som hanteringen av material- 
och informationsflöden, vilket verkar både i och mellan anläggningar. Det kan handla om flödet 
mellan leverantörer och tillverkning eller mellan monteringsanläggningar och 
distributionscentraler (Jonsson, 2008).  Det är viktigt att utforma en effektiv värdekedja där 
informationsflödet fungerar i alla riktningar, för att minska på missförstånd som kan orsaka 
osäkerhet (Mentzer et al., 2001). Att utveckla effektiva och högintegrerande värdekedjor kräver 
att företag investerar i tid, resurser och kunskap, vilket kan vara kostsamt. Därför väljer företag 
oftast att växa inom det befintliga nätverket istället för att undersöka andra alternativ (Hertz, 
2001).   
 
Weele (2017) tar upp två olika typer av organisationsstrukturer, den första är funktionell 
organisation. I den funktionella organisationen ses varje avdelning som en separat aktivitet. 
Varje avdelning har olika ansvarsområden och begränsat med resurser samt ett budgetmål som 
ska följas, vilket kan leda till ett maktspel istället för ett samarbete avdelningarna emellan. Den 
andra organisationsstrukturen är mer processinriktad och alla avdelningar ingår i ett och samma 
flöde. Supply chain management fokuserar på den processinriktade organisationsstruktur.  
 
Ett samarbete mellan olika avdelningar bidrar till ett ökat informationsutbyte vilket kan leda till 
att specifika mål inom värdekedjan uppnås och att den långsiktiga nyttan ökar. Varje avdelning 
i kedjan har kunskap om sitt ansvarsområde men sällan kunskap om de andra områdena (Yu, 
Yan & Cheng, 2001). Författarna anser därför att det är viktigt med informationsintegration för 
att öka prestationen samt reducera osäkerhet som kan uppstå på grund av bristande kunskap.  
 

3.2 Lager 

 
Ett fungerande distributionssystem är beroende av bra lagringsytor. Oftast är det inte tillräckligt 
med endast ett lager mellan produkttillverkande företag och konsumerande kund. I många fall 
är det nödvändigt att använda sig utav hierarkier av lager, antingen centrallager i nära anslutning 
till produktionsföretaget eller utlokaliserade lager för att täcka en hel kontinents behov. Antalet 
platser där det finns ett lager är ett mått på centraliseringsgraden i distributionskanalen. Få 
platser med lager innebär hög centraliseringsgrad (Mattsson, 2012). Författaren menar att hög 
centraliseringsgrad kan leda till skalfördelar i distributionen, då materialflödena ökar på varje 
enskild plats. I Europa går utvecklingen mot en ökad centraliseringsgrad och trenden visar på 
avveckling av nationella lager. Vidare ses en förändring i företag istället använde 
transnationella regionala lager på europeisk bas, alternativt endast ha ett gemensamt 
centrallager för hela Europa (Mattsson, 2012). Genom att använda sig av få lager kan företag 
samla större volymer gods på̊ samma ställe, vilket medför att investeringar för förbättringar kan 
göras i syfte att effektivisera lagerhållningen (Lumsden, 2010). 
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Ett företags försörjningskedja måste ha tillgång av material och produkter. Ett lagret har som 
uppgift att tillgodose kundens behov direkt när det uppstår (Storhagen, 2011). Författaren 
beskriver att lagring förekommer för både råmaterial som väntar på att förädlas, likväl som för 
lagring av komponenter och slutprodukter. Vad som i praktiken utgör ett lager eller ett förråd 
är inte distinkt och benämningen förråd används oftast i samma betydelse som lager, vilket 
Lumsden (2010) anser är felaktigt. Ur ett varukapitalmässigt perspektiv bör det göras en 
skillnad mellan förråd och lagar. Lumsden (2010) definierar ett förråd som lagring av 
förbrukningsartiklar eller artiklar som ska bearbetas, exempelvis råmaterial och komponenter. 
Ett lager är däremot ämnat för bufferthållning av färdiga produkter avsedda för försäljning eller 
distribution.  
 
Att ha lager ger upphov till ett antal stora kostnader, främst kapitalbindning men också 
kostnader som lokal och personal. Lumsden (2010) menar att det måste finnas en balans mellan 
kapitalbindning och servicegrad. Företag måste lagerhålla tillräckligt stora kvantiteter för att 
tillgodose kundbehovet samtidigt som det inte får ske någon överproduktion eftersom 
överproduktion leder till onödig kapitalbindning. Det finns alltid en osäkerhet vid lagerhållning 
och att helt undvika osäkerhet vid lagerhållning menar Van Kampen, Van Donk & Van Der 
Zee (2010) är nästintill omöjligt. Osäkerheten kan kopplas till bland annat leveransförseningar 
och ordervariationer (Yu, Yan, & Cheng, 2001). För att minska osäkerheten är det viktigt med 
informationsdelning mellan de inblandade aktörerna. Trots bra informationsdelning finns det 
alltid en viss osäkerhet kvar. Osäkerhet kan exempelvis kopplas till leveransförseningar eller 
plötsligt hög efterfrågan. För att hantera osäkerhet måste företag använda sig av olika 
säkerhetsmekanismer. Jonsson & Mattsson (2016) beskriver säkerhetslager som en bra metod 
för att hantera osäkerhet.   
 

3.2.1 Interna flöden  

 
Ett lager som inte är in nära anslutning till där godset tillverkas kan kallas terminal. Enligt 
Nationalencyklopedin (2018) definieras terminal som en typ av ändpunkt i ett system, eller ett 
lager för vidare godstransporter. Det gods som passerar en terminal måste oftast byta 
transportmedel och normalt lagras godset en kortare tid i terminalen.  Orsaken är att det måste 
finnas en viss flexibilitet för den tidsmässiga anpassningen av ankomst och avgång av 
transportmedel (Trip & Bontekoning, 2002). Oftast går det inte att exakt samordna tidpunkterna 
för ankomster och avgångar. I en terminal är det viktigt att godset sorteras efter destination för 
att underlätta utlastningen. Samtidigt som ankomster och avgångar ska samordnas får 
terminalen inte utsättas för alltför stora variationer i godsflöden menar Lumsden (2010). En 
terminals kapacitet måste anpassas till den största belastningen som förekommer. Om 
skillnaden mellan den höga nivån och den normala nivån är allt för stor kommer terminalen bli 
outnyttjad vissa gånger vilket leder till höga terminalkostnader. Utformningen på terminalen 
kan variera beroende på vilket flöde som är planerat att genomströmma. Lumsden (2010) 
beskriver två olika flöden, rakt flöde respektive cirkulerande flöde. Cirkulerande flöde 
möjliggör fullständigt fritt val av flödesvägar mellan in- och utgång, vilket är fördelaktigt med 
avseende på förmågan att hantera olika typer av godsflöden. Om godsflödena kan 
prognostiseras minskar behovet av flexibelt och rakt flöde kan användas. 
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3.3 Lagerlayout 

 
Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid design av lagerlayout särskilt om det handlar om 
tusentals olika produkter som ska placeras ut och tilldelas lagringsplats. Chan och Chan (2011) 
har i sin artikel belyst några av de vanligaste faktorerna som påverkar utformningen av ett lager 
och de faktorerna är; orderplockningsmetod, storlek och utformning på lokalen, 
materialhanteringssystem, produktegenskaper, omsättningshastighet samt rymdkrav. De flesta 
företag strävar efter att ha en hög nyttjandegrad på lokalen samtidigt som de vill ha en effektiv 
materialhantering (Jonsson & Mattsson, 2016). För att nå en hög nyttjandegrad på lokalen 
menar Jonsson (2008) att det är viktigt att överväga utnyttjandet av lagerhöjden samt bredden 
på gångarna där orderplockningen sker. Breda gångar är att föredra ur ett 
materialhanteringsperspektiv men det reducerar samtidigt möjlig lageryta. Att utnyttja 
lagringshöjden innebär fler lagringsplatser per kvadratmeter men det kräver att företaget har 
tillräckligt med resurser som kan hantera höjden (Jonsson, 2008). Vid utformningen av 
lagerlayouten prioriteras oftast en effektiv hantering framför utnyttjandet av antalet 
lagringsplatser. Caron, Marchet och Perego (2000) anser att korta orderplockningssträckor ska 
prioriteras eftersom det reducerar tidsåtgången för varje orderhantering.  
 
Undersökningar visar att 20 till 50 procent av den totala rörelsekostnaden inom 
tillverkningsaktiviteter beror på materialhantering. Vidare har det visat sig att en effektiv 
lagerlayout kan minska kostnaderna med 10 till 30 procent (Braglia, Zanoni & Zavanella, 
2003).    
 

3.3.1 Materialhantering  

 
Jonsson och Mattsson (2016) beskriver materialhantering som en funktion att hantera och 
förflytta gods internt i en anläggning. De interna funktionerna avser godsmottagning 
ankomstkontroll, intern godsförflyttning, inlagring, plockning och godsavsändning. Det finns 
ett antal olika faktorer som påverkar utformningen på materialhanteringssystemet, bland annat 
hur frekventa flödena är, hur långa sträckor som godset ska förflyttas och vilken produkt som 
avses lagras. Materialhantering utgör en stor kostnad i verksamheten och är en icke-
värdeskapande aktivitet och det är därför viktigt att arbetet utförs effektivt (Ogbadu, 2009).  
 
En förutsättning för att arbeta effektivt är att utrustningen och inredningen är anpassas till den 
specifika miljön. Förbättringar kan ske genom att anpassa hanteringshjälpmedlen efter lagrets 
utformning, vidare genom olika kategoriseringssystem och zonindelningar (Vrat, 2014). En 
dålig anpassad miljö kan ge upphov till personskador vilket leder till minskad effektivitet på 
grund av sjukskrivningar eller minskad arbetsförmåga (Arbetsmiljöverket, 2018).   
 

3.3.2 Struktur på lagerlayout  

 
Valet av struktur på lagerlayouten baseras på vald strategi men även på byggnadstekniska 
förhållanden (Jonsson, 2008). Jonsson och Mattsson (2016) samt Henn et al. (2013) beskriver 
två uppdelningar av lagerlayout: den linjär lagerlayouten och den U-formad lagerlayouten.  
 
Linjär lagerlayout innebär enligt Jonsson och Mattsson (2016) att godsmottagningen och 
utleverans sker på motsatta sidor av lagret. Gångarna genom lagret är placerade i parallella 
vinklar, med eller utan korsgångar se figur 2 (Öztürkoğlu, Gue & Meller, 2014). Den linjära 
lagerlayouten är fördelaktigt när företaget hanterar stora volymer och få artiklar. 
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Figur 3. Linjär lagerlayout (bild från Öztürkoğlu, Gue & Meller, 2014) 

En U-formad lagerlayout är en kombination av de olika linjära lagerlayouterna. En U-formad 
layout består av två vertikala gångar vilka sammankopplas med en horisontell korsgång samt 
en främre korsgång, se figur 4 (Henn et al., 2013). En U-formad layout innebär att 
godsmottagning och utlastning sker i samma ände av anläggningen (Jonsson & Mattsson, 
2016).   
 

 
Figur 4. U-formad lagerlayout (bild från Henn et al., 2013) 

 
3.3.3 Förvaringssystem  

 
Jonsson och Mattsson (2016) beskriver förvaringssystem som ett sätt att fysiskt kunna 
lagerhålla företagets artiklar genom ett automatiserat eller manuellt system. Ett företag måste 
välja ett- eller en kombination av de båda systemen för att uppnå en fungerande och optimal 
lagring (Rouwenhorst, Reuter, Stockrahm, Van Houtum, Mantel och Zijm, 2000). Beroende på 
vilken produkt som lagras kan olika förvaringssystem och delsystem användas för att utnyttja 
lagringskapaciteten optimalt (Rouwenhorst et al., 2000). I det manuella förvaringssystemet 
finns det olika typer av förvaringsmetoder. Det tre vanligaste är ställagelagring, 
hyllfackslagring och djuplagring (Lumsden, 2010).  
 
Ställagelagring  
 
Vi ställagelagring används en lastbärare för att hantera företagets artiklar. En lastbärare utgörs 
oftast i form av en pall som sedan placeras i ett fack i pallställaget (Lumsden, 2010). 
Routwenhorst et al. (2000) beskriver att tekniken oftast används vid lagring av större artiklar 
samt buffertlagring. Pallställage kan utformas på olika och anpassas efter verksamhetens 
artiklar, exempelvis kan höjden och antalet pallar variera (Jonsson & Mattsson, 2016).  
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Hyllfackslagring  
 
Hyllfackslagring innebär att verksamhetens artiklar lagerhålls i fack eller lådor och placeras i 
mindre hyllkonstruktioner (Lumsden, 2010). Den här tekniken används vanligen vid lagring av 
mindre artiklar och enligt Jonsson och Mattsson (2016) är tekniken även användbar i 
plockflöden där många artiklar lagerhålls i små volymer.  
 
Djuplagring  
 
Vid djuplagring placeras lastpallarna direkt på golvet, de likartade artiklarna placeras mot 
väggen och fylls därefter på mot lagrets mitt. Om pallarna kan staplar i flera nivåer ovanpå 
varandra ökar lokalens volymutnyttjande. När pallar staplas ovanpå varandra kallas det för 
fristapling.  Vid djupinlagring blir åtkomligheten dock begränsad eftersom de inre pallarna inte 
kan nås förrän de pallar som står utanför har flyttats (Lumsden, 2010).  
 

3.4 Lagringsprinciper  

 
Hur godset placeras i ett lager har stor betydelse för det interna flödets effektivitet (Arnold et 
al., 2008). En effektiv hantering förutsätter en god åtkomst av godset medan effektiv lagring 
förutsätter högt volymutnyttjande. Det här kan resultera i konflikter, enligt Lumsden (2010) 
måste de ske en kompromiss mellan maximal lagringseffektivitet och maximal 
hanteringseffektivitet. Lumsden (2010) menar att det teoretiskt är möjligt att fristapla allt gods 
från ena änden av lokalen till nästa ände av lokalen, vilket skulle ge 100 procent fyllnadsgrad. 
Men att maximera användningen av lagerytan ger mycket dålig åtkomst till godset.   
 
Arnold et al. (2008) beskriver två olika system som kan användas för placering av gods, 
antingen används fasta platser eller så används flytande placering av godset. Fast placering 
innebär att varje artikel lagerhålls på en förutbestämd fast plats i lagret. Nackdelen med den här 
typen av placering är att alla lagringsplatser är reserverade även fast godset inte finns på plats 
(Jonsson & Mattsson, 2016), vilket resulterar i att utnyttjandet av lagringskapaciteten minskar 
(De Koster et al., 2007). Flytande placering betyder att artiklarna inte tilldelas givna 
lagringsplatser utan placeras där utrymme finns (Jonsson & Mattsson, 2016). Den här typen av 
placering möjliggör optimering av lagringsplatser och utnyttjandet av kapaciteten ökar. Vid fri 
placering minskar dock informationen om vart godset är placerat (De Koster et al., 2007). En 
viktig parameter för att flytande placering ska kunna fungera effektivt menar De Koster et al. 
(2007) är att företaget har ett välutvecklat affärssystem.  
 

3.4.1 Zonindelning  

 
Zonindelning beskrivs av Jonsson och Mattsson (2016) som en metod där företaget delar upp 
sitt lager i mindre lager, så kallade zoner. Att placera hanteringsmässiga likvärdiga artiklar i 
samma zon kan effektivisera materialuttaget och minska hanteringsarbetet. Lumsden (2010) tar 
upp nio olika sätt att zonindela artiklar.  
 
Ø Produktroteringsprincipen – används när det finns krav på att artikeln måste förbrukas inom 

en viss tid 
Ø Plockpositionsprincipen – för att effektivisera uttaget av lagret, ska artiklar som ska plockas 

ut ur lagret samtidigt placeras tillsammans 
Ø Familjegruppsprincipen – Artiklar med liknade egenskaper lagras tillsammans 
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Ø Popularitetsprincipen – Den här princip bygger på ABC-klassificering. De artiklarna med 
högst lageromsättning placeras i zonen närmast utleverans 

Ø Likhetsprincipen – Artiklar som ska bli en enhet placeras vanligtvis tillsammans 
Ø Storleksprincipen – Stora tunga artiklar eller artiklar av samma storlek placeras tillsammans  
Ø Gånglängdsprincipen – Längden på gångarna har betydelse för plocknings- och 

lagringseffektiviteten  
Ø Höjdledsprincipen – Hur artikeln placeras i höjdled har stor betydelse. Dels ur ett 

plockningsperspektiv men också ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv.  
Ø Omstruktureringsprincipen – artiklar som används frekvent bör placeras nära utleverans  
 

3.5 Last- och avståndsanalys   

 
För att jämföra alternativ till lokalisering baserat på kvalitativa faktorer kan last- och 
avståndsanalys vara fördelaktigt att använda. Det är en matematisk modell som används för att 
utvärdera lokalisering baserad på närhetsfaktorer, där målet är att hitta en plats som minimerar 
lastavståndet, vanligt genom att välja en plats så att stora laster kan transporteras så kort avstånd 
som möjligt in och ut från lokalen (Krajewski & Ritzman, 1999). 
 
Vid analys av avståndet mellan två punkter används vanligtvis två avståndsdefinitioner, 
euklidiskt avstånd eller rätvinkligt avstånd. Euklidiskt avstånd är längden av den räta linjen 
mellan två punkter. Avståndet mellan punkter A och B beräknas med hjälp av Pytagoras sats, 
se ekvation 1.  
 
!"# = 	&((" − (*), + (." − .#), (1)  

 
där  
 
dAB = avståndet mellan punkterna A och B  
xA = x-koordinaten för punkt A  
xB = x-koordinaten för punkt B  
yA = y-koordinaten för punkt A  
yB = y-koordinaten för punkt B 

 
Figur 5. Rätvinklig triangel (bild från Segerstedt, 2018)  

Vid beräkningar av rätvinkligt avstånd förutsätts det att transporten mellan två punkter sker 
med en serie av 90-gradiga svängar. Avståndet är summan av de två streckade linjerna som 
representerar basen och höjden i den rätvinkliga triangeln i figur 2.1. Avståndet i x-led är 
absoluta beloppet av differensen mellan punkternas x-koordinater. Resultatet av summeringen 
med absolutbeloppet av differensen mellan punkternas y-koordinater ger det rätvinkliga 
avståndet, se ekvation (2).  
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!"# = |(" − (#| + |." − .#| (2) 

 
Det totala lastavståndet beräknas genom att multiplicera volymen eller lasten som ska 
transporteras mellan de olika avdelningarna med avståndet, se ekvation (3) (Segerstedt, 2018).  
 
01 = 	203!3

3	
 (3) 

 
där  
 
la = totalt lastavstånd summerat över alla kombinationer  
li = last (ton, antal resor) som ska förflyttas enligt kombinationen i  
di = avståndet (euklidiskt eller rätvinkligt) som ska tillryggaläggas vid kombination i  
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4. Nulägesbeskrivning  
 
För att skapa en förståelse för verksamheten vid Piteå hamn har en kartläggning av nuvarande 
situation beskrivits. Kapitlet redogör för hur lagerytorna används idag samt hur in- och 
utleverans ser ut. Informationen i kapitlet bygger på intervjuer och observationer.  
 

4.1 Företagsbeskrivning  

 
Piteå Hamn ingår i Piteå kommuns holdingbolag, Piteå Kommunföretag AB (PIKAB). Piteå 
Hamn är ett dotterbolag som äger, förvaltar och utvecklar infrastrukturen inom Piteå Port & 
Hub. Infrastrukturen består av kajer för godslastning och ett flertal magasin för mellanlagring 
av gods. Det finns också större lagringsytor där olika typer av godsflöden tas emot och lagras 
under en längre tid. Piteå Hamn ligger cirka 15 km utanför Piteås stadskärna och har därför 
stora möjligheter att växa och expandera. Det finns bra tågförbindelse till hamnen samt bra 
vägar som ligger i nära anslutning till E4 Haparanda-Stockholm.  
 
År 2017 hade bolaget en nettoomsättning på 37 miljoner kronor och ett resultat på 2,55 miljoner 
(Allabolag, 2019). Totalt under 2018 anlöpte 393 stycken fartyg från hamnen varav 110 stycken 
var lastade med Kraftliner (Interndokument, 2019). Total lastad volym Kraftliner från samtliga 
tre magasin under 2018 var 505 040 ton. Piteå Hamns vision kommande 10 årsperiod är att ha 
ett tillfredställande kapacitetsnyttjande avseende infrakajer, magasin och alla utvändiga 
lagringsytor. Vidare i samverkan med operatör optimera logistikflöden så att 
kapacitetsnyttjandet blir tillfredställande med bibehållen säkerhet i den operativa 
verksamheten.  
 
År 2018 var Smurfit Kappa Piteå Hamns största kund och utgjorde drygt 18 procent av 
företagets omsättning. Smurfit Kappa exporterar cirka 450 000 ton Kraftliner varje år via 
hamnen vilket är två tredjedel av den totala produktionen. Smurfit kappa hyr tre stycken 
magasin på Haraholmen för att kunna mellanlagra godset innan vidare transport. Den här 
studien ämnar studera magasin 8. Figur 6 visar transportflödet för Kraftliner på rulle som 
transporteras från produktionsfabriken med lastbil till hamnen och sedan vidare med båt. 
Fartyget som transporterar godset från magasin 8 anländer i hamnen cirka var fjärde vecka 
vilket leder till att en order som inkommit vecka 0 kan delas upp och produceras under en period 
om tre veckor.  
 

 
Figur 6. Transportflöde kraftliner som lagras i magasin 8 
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4.2 Lager   

 
Magasin 8 är det nyaste magasinet och den totala ytan i magasin uppgår till 11 000 m2. 
Magasinet används främst som lagringsyta för Kraftliner på rulle som ska skickas till 
destinationerna Alicante och Terneuzen. S. Öberg (personlig kommunikation,18 mars 2019) 
berättar att efterfrågan på Kraftliner har ökat de senaste åren och det finns ett behov av att utöka 
lagringsutrymmet. På lång sikt kan det var aktuellt att diskutera om att utöka hyrd lagringsyta. 
Innan beslut tas om att hyra mer lagringsyta så måste den nuvarande lagerytan användas till sin 
fulla kapacitet. Nyttjandegraden i magasin 8 anses vara låg, dock utan beräkningar. Lagret har 
en linjär lagerlayout med en stor port på vardera kortsida och tre portar på vardera långsida. 
Figur 7 och 8 ger en överblick på magasinets lagerlayout. Avdelningarna i magasin 8 benämns 
A till R och sedan har varje avdelning fack med nummer från 1 till 10. Fackens area varierar 
beroende på fackets läng, fackens bredd är genomgående 3,36. Facken är dimensionerade för 
de större rullarna, som har en diameter av 1400 mm. Efter varje par rullar blir det ett mellanrum 
på 0,56 meter vilket är bra men avståndet kan minskas till 0,4 meter. Avståndet mellan varje 
par 1250 mm är 0,86 meter vilket är onödigt mycket.  
 
En ritning över magasinets lagringsyta modellerades i ett CAD program för att ta fram samtliga 
facks area och vidare volym. Magasinet är byggt med pelare runt varje långsida samt pelare i 
mitten av lokalen. Hänsyn har tagits till de begränsningarna och i CAD ritningen har inte 
pelarns på långsidan tagits med, utan mätning har gjorts fram till pelaren. Den här 
avgränsningen gjordes med avseende att det inte går att lagra gods mellan pelarna, pelarna på 
långsidorna har måtten 0,5 x 0,8 m. Den totala ytan i magasinet uppmättes därför till 10 892,78 
kvadratmeter istället för 11 000 kvadratmeter. De streckade områden runt varje avdelning är 
säkerhetszoner som inte används till lagringsyta. Mellan varje avdelningar är det gångar för att 
truckarna ska komma åt att flytta godset. Samtliga gångar i magasinet är 9 meter breda. I 
magasinet finns också en lastramp som är 2,5 meter bred och 23 meter lång. I nuläget används 
alla portar men det är möjligt att stänga av portar på långsidorna och planerar om rutterna.  
 

 
Figur 7. Lagerlayout i magasin 8 uppritat i Excell  



Nulägesbeskrivning 
         

19 
 

Enligt ritning på magasinet uppgår den effektiva lagringsytan till 6 529,96 m2 med nuvarande 
lagerlayout, se figur 8. Resterande yta anses inte kunna användas som lagringsyta.   
 

 
Figur 8. CAD-ritning av lagerytan som visar area för varje fack 

4.2.1 Godsbeskrivning 

 
Magasin 8:s lagringskapacitet ska beräknas utifrån en produkt, vilken är Kraftliner.  Kraftliner 
är stora pappersrullar som tillverkas i brunt eller vitt papper. Papper ska sedan användas för 
tillverkning av wellpapp eller kartong. I produktionen tillverkas papperet med längden 6,5 
meter som sedan kapas efter kundens önskemål, den vanligaste längden på rullen i Europa är 
2500 millimeter (S. Öberg, personlig kommunikation 18 mars 2019). Rullarna går också att 
beställa i olika diametrar och de som levereras till magasin 8 är i diametrarna 1200, 1250 och 
1400 millimeter. Rullarna varierar i vikt beroende på längd, diameter och papperets tjocklek. 
De rullar med en kortare längd väger mellan ett och två ton medan de rullar som är längre väger 
cirka tre ton.   
 
Rullarna som lagras i magasin 8, levereras med olika tidsspann och ibland kommer sista 
leveransen till magasinet bara någon dag innan lastning på fartyget. Men vanligast är dock att 
godset lagras fyra till sex veckor innan vidare transport. Rullarna som lagras i magasin 8 skickas 
främst till consignment lager belägna i Terneuzen och Alicante. S. Öberg (personlig 
kommunikation 18 mars 2019) berättar att Smurfit Kappa har totalt 100 stycken consignment 
lager runt om i Europa och nio stycken terminaler vilka finns i bland annat Österrike, Tjeckien, 
Italien, Lettland, Tyskland och Sverige.  
 
Ett consignment lager ägs av en part men underhålls av en annan, vilket betyder att parten som 
äger consignment lagret ansvarar för att leverera artiklar och den andra parten är ansvarig för 
distribution eller detaljhandel. Äganderätten av sändningen överförs endast när artiklar plockas 
ut ur lagret. Parten som levererar artiklarna och företaget som ska sälja vidare artiklarna har 
kommit överens om en miniminivå och en maximumnivå gällande lagernivå. Parten som ska 
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sälja vidare artiklarna äger eller betalar inte för artiklarna förrän det konsumeras. Smurfit 
Kappas consignment lager brukar ha en miniminivå på 20 ton och en maximinivå på 40 ton 
eftersom det vill vara konkurrenskraftiga mot USA. USA är begränsade till att skicka stora 
volymer på grund av höga fraktkostnader. Om Smurfit Kappa kan skicka mindre volymer ökar 
således deras konkurrenskraft.     
 

4.2.2 Lagringsprinciper  

 
Smurfit Kappa arbetar utifrån en cyklisk produktionsplan, där sista orden ska vara företaget till 
handa senast onsdag veckan innan produktionsstart för att hinna producera ordern till 
nästkommande vecka. Information om inkomna ordar skickas till logistikavdelningen på 
hamnen genom programvaran Northern Lights. Logistikavdelningen på hamnen har således 
cirka två veckors framförhållning om vilka artiklar som ska lagras i magasinet. Men eftersom 
en order kan delas upp i tre olika körningar bokas plats upp i magasinet för hela ordern vilket 
leder till att platser i praktiken kan se ut att vara lediga med i verkligheten är de uppbokade. 
Logistikavdelningen använder Excell för att upprätta lagerhållningskartor. För att placera ut 
godset i magasinet används inte någon speciell princip utan godset sorteras efter destination, 
diameter och längd.  
 
Rullarna måste hanteras med försiktighet då ytskiktet kan skadas vid felaktig hantering. I 
magasinet staplas rullarna vertikalt på varandra se figur 9.  
 

  
Figur 9. Visar hur rullarna staplas ovanpå varandra 

Rullarna kommer i olika längder och vid stapling får det inte vara mer än 15 cm höjdskillnad 
på rullarna. Anledningen är att höjdskillnaden kan påverka hanteringen av rullarna. Om det är 
mer än 15 cm höjdskillnad kan rullarna skadas vid nedsläpp på maffiavagnarna. Tabellen 2 
visar hur längden på rullarna avgör hur högt de kan staplas i magasinet. Tabellen visar även hur 
många rullar som får plats i varje fack beroende på rullarnas diameter. Avdelning R har stora 
fack, B,E,H,K,N,Q klassas som små fack och resterande klassas som mellanstora fack se figur 
8. Olika diametrar får inte staplas på varandra utan det måste vara samma diameter på hela 
stapeln eftersom olika diametrar på stapeln utgör en säkerhetsrisk. Vid inlagringen ställs 
rullarna två och två i bredd på ett led och till nästa par finns det ett mellanrum på minst 0,5 m, 
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vilket beror på att utlastningstruckar måste ha ett visst utrymme för att komma åt rullarna. 
Riktlinjen 0,5 meter har framkommit ur ett bekvämlighetsperspektiv medger en av truckförarna 
som arbetar i magasinet.    
 

Tabell 2. Stapelschema 

Längd 

(mm) 

Antal rullar i 

höjd 

Diameter Æ 

(mm) 

Stort fack  
(st) 

Mellan fack  
(st) 

Litet fack  
(st) 

> 2350 2 1400  72 36 28 
  1250 84 40 32 
      
1610-2350 3 1400 108 54 36 
  1250 126 60 42 
      
1310-1600 4 1400 144 72 48 
  1250 168 80 56 
      
0-1300 4 1400 144 72 48 
  1250 168 80 56 

 

4.2.3 Zonindelning  

 
Magasin 8 är till viss del indelat i två zoner. Den ena zonen är tilldelat containerrullar vilka är 
rullar som ska stuffas i container inför transport och den andra zonen är till för vanliga rullar 
som lastas löst på fartyget se figur 10. Men i dagsläget finns det inte någon tydlig gräns för vad 
som är containerrullar och inte containerrullar. Vidare finns det inga zoner som särskiljer 
destination. Det är därför inte ovanligt att lagerarbetarna stöter på problem vid utlastningen av 
rullarna. När rullarna är placerade i olika avdelningar och inte i nära anslutning till varandra 
kan det vara lätt att glömma en sektion som innehåller några få rullar.  
 

 
Figur 10. Visar hur rullarna lastas på fartyget 
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4.2.4 Flödeskedja för Kraftliner på rulle  

 
Informationsflödet över godset som lagras i magasin 8 visas i figur 11 och olika aktiviteter är 
markerade. Direkt när rullarna lämnar fabriken för vidare transport med lastbil till hamnen 
lämnas en ankomstregistrering, vilket betyder att rullarna teoretiskt har anlänt till hamnen. När 
rullarna i praktiken har anlänt till hamnen skannas varje rulle och efter skanningen används en 
truck för att lyfta rullarna en och en till bestämd lagringsplats. Vid utleverans används en annan 
truck som kan lyfta upp till fyra rullar. Godset registreras som lastat när det är placerat på 
maffiavagnen, och när fartyget lämnar hamn registreras godset som skeppat. När det sker stryks 
godset från lagerhanteringssystemet. Det kan dock vara en viss fördröjning innan godset blir 
registrerat som lastat, vanligtvis en till två dagar efter att fartyget har lämnat hamnen.    
 

 
Figur 11. Godsflöde 

4.2.5 Godshantering 

 
Det finns tre olika sorters truckar som arbetar i magasin 8, inlastningstruckar, utlastningstruckar 
och dragtruckar. Vid inleverans används inlastningstruckarna som har ett klämaggregat som 
kan ta en rulle på bredden och två på höjden. Inlastningstrucken placerar ut godset i magasinet, 
vilket sker efter kartor som personalen på logistikavdelningen på hamnen har upprättat. 
Utlastningstruckar har också klämaggregat men här kan trucken ta två rullar på bredden och två 
rullar på längden vilket totalt leder till fyra stycken rullar, maxvikten får dock inte överstiga 16 
ton och lyfthöjden är begränsad se tabell 3. Det leder till att rullarna inte kan staplas högre än 
fem, sex meter även fast det är möjligt att stapla högre. Avståndet från golv till tak i magasin 8 
är cirka 10 meter men det finns takbjälkar vilket leder till att maximal lasthöjd är knappt 9,2 
meter.  

Tabell 3. Truckinformation 

 Lyftkapacitet 

(Ton) 

Lyfthöjd  
(m) 

Antal Æ 1250 

(mm) 

Antal Æ 1400 

(mm) 

Inlastningstruckar  10 5,5  1 1 
Utlastningstruckar  16 5,0 4 4 
Dragtruckar med 

maffiavagn  

50   16 16 

 
Utlastningstruckarna är större än inlagringstruckarna och det är utlastningstruckarna som sätter 
en begränsning hur nära rullarna kan vara placerade i magasinet. Utlastningen måste vara 
effektiv då det är kostsamt att ha ett fartyg stilla i hamn. Fartyget som ska till Terneuzen tar 
cirka 40 timmar att fylla medan fartyget med destination Alicante tar kring 20 timmar att fylla. 
Skillnaden beror på att rullarna som ska till Terneuzen har större variation i höjdled än de som 
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ska till Alicante. Vidare brukar de vara mindre godsvolymer som skickas till Alicante. Det är 
en lastkran som lyfter rullarna på fartyget och rullarna lyfts två och två. Är höjden på rullarna 
lägre kommer det att bli fler lyft vilket leder till längre lastningstid.  
 
Det arbetar alltid någon som arbetar med inlagringen, vilket beror på att Smurfit Kappas 
produktion aldrig står still. Totalt är det sex personer arbetar med inlagring. De personer som 
har hand om utlastningen arbetar i två skift och vid varje utlastning arbetar mellan sju och 14 
personer. Totalt är det 30 personer som delar på tjänsten.  
 

 
Figur 12. Utlastningstruck till vänster och inlagringstruck till höger 

4.3 Lageruthyrning  

 
När magasin 8 färdigställdes år 2005 hyrdes 8 800 m2 ut till Smurfit Kappa och fram till 2010 
varierade hyresintäkten kring 740 000 kr. Avtalet ändrades 2010 och uthyrd yta minskade till 
2 200 m2 vilket gjorde att hyresintäkten nästan halverades. 2016 ändrades avtalet igen och ytan 
ökade till 5 000 m2, samma avtal används fortfarande idag tillsammans med ett rörligt avtal. De 
rörliga avtalet finns på grund av att Smurfit Kappa ibland behöver mer lagringsyta. Figur 13 
visar hur lagernivån har varierat under en sjuårsperiod. Trendlinjen visar på en ökande trend 
vad gäller behov av lagringsyta. Just nu ligger lagernivån på 5 000 ton per månad vilket kan 
överföras till 5 000 kvm då de i nuläget beräknar att ett ton upptar ytan en kvadratmeter. I figur 
14 studeras lagernivåerna för år 2018 och 2019 och tydligt är att lagernivån varierat kraftigt. 
Nämnbart är dock att data om lagernivå mäts varje dag. I slutet av 2018 går det att utläsa att 
lagernivån ökade och orsaken berodde på att det i december lagrades en stor del baspapper som 
skulle skickas till Kalix för ytbeläggning. I vanliga fall lagras de här rullarna vid 
produktionsanläggningen men det fanns inte plats och därför skickades rullarna till magasin 8 
i väntan på vidare transport. Nu under 2019 har lagernivåerna legat över 5 000 ton vilket kan 
bero på att Smurfit Kappa kommer att ha ett produktionsstopp på 10 dagar i slutet av april. 
Fabriken har ett produktionsstopp en gång var 1,5 år och inför ett produktionsstopp måste ett 
litet lager byggas upp för att fortfarande kunna möta efterfrågan (S. Öberg, personlig 
kommunikation 18 mars 2019). Produktionen ökar dock inte under månaderna innan 
produktionsstoppet, utan det görs en omfördelning kring hur rullarna skickas. Det är främst 
rullar som skickas till handelshus som nedprioriteras. Handelshus är kunder som köper rullar 
av Smurfit Kappa för att sedan sälja vidare rullarna.  
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4.4 Kostnader och intäkter för magasin 8  

 
Det är kostsamt att inneha en stor lagerlokal och det är inte endast el och uppvärmning som ska 
betalas. I magasin 8 är den årliga driftkostnaden beräknad till 190 000 kr och reinvesteringar 
till 37 000 kr per år.  
 
Investeringskostnaden för magasin 8 är bokförd till 34 800 000 kr. Piteå Hamn använder en 
linjär avskrivningsmodell där totala avskrivningsbeloppet fram till år 2018 är beräknat till 16 
200 000 kr per år. Avskrivningsbeloppet per år är 1 1270 000 kr.  
 
Totala intäkter fram till 2018 är enligt uppgifter från Piteå Hamn 26 900 000 kr, på grund av 
sekretess kan inte intäkterna från varje enskild aktör presenteras.  
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Figur 14. Lagernivå 2018 och början av 2019 

Figur 13. Lagernivå under en sjuårsperiod magasin 8 
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4.5 Benchmarking  

 
Smurfit Kappa har ett lager inne i centrala Piteå, precis vid produktionsanläggningen, där rullar 
lagras för att transporteras vidare via järnväg eller lastbil ner till Europa. Lageromsättningen är 
hög och varje dag sker en järnvägstransport. Smurfit kappa har ett lager på 13 000 kvm 
inklusive tre lastramper, maximal kapacitet på lagret är 9 000 ton. Smurfit Kappa använder sig 
av bokstäver för att namnge de olika avdelningarna. Facken är betydligt mycket större jämfört 
med facken i magasin 8. Godset sorteras efter diameter och ordernummer. Sortering efter order 
är möjligt då det är relativt små order som transporters via järnväg och oftast produceras en hel 
order i samma körning vilket leder till att rullarna max lagras en vecka. Truckförarna ansvarar 
själv för hur godset ska placeras ut i lagret och väljer lämpligt fack till rullarna utifrån 
orderstorlek. Det finns inga fasta platser förutom till baspapperet som har en bestämd 
lagringsplats. I lagret arbetar sex truckar samtidigt men truckarna är betydligt mindre jämfört 
med truckarna på hamnen. Vid inlagringen krävs endast ett utrymme på 0,3 m mellan rullarna 
och truckgångarna är sex meter breda. Företaget gör en övergång från dieseltruckar till el-
truckar för att förbättra arbetsklimatet. Båda typerna av truckar har en autofunktion för att 
klämma ihop rullarna, efter införskaffandet av el-truckar minskade antalet rullar som tappades 
per år.  
 
Smurfit Kappa har lager på flera ställen runt om Europa och på två ställen har man införskaffat 
traverser vilket leder till att lagret nästan är helautomatiserat. Ett lager i England har 
automatiska truckar vilket har inneburit minskade personalkostnader.   
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5. Resultat och analys  
 
Det här kapitel ämnar besvara forskningssyftet genom att analysera insamlad empiri. Empirin 
kommer att jämföras mot det teoretiska ramverket. Frågeställningarna som ställdes i början 
av rapporten kommer således att besvaras. En kostnadsanalys över magasin 8 kommer att 
presenteras separat i slutet av kapitlet.   
 

5.1 Forskningsfråga 1  

 
Vad är den möjliga nyttjandegraden, hur många rullar Kraftliner kan lagras i varje fack med 
nuvarande dimensioner på facken?   
 

5.1.1 Typer av lagerlayout  

 
Henn et al. (2013) har beskrivit två olika typer av lagerlayouter, den traditionella och den 
moderna lagerlayouten. Den traditionella layouten bör användas när stora volymer ska hanteras 
och lagerytan i lagret avses att maximeras (Jonsson & Mattsson, 2016). Den moderna 
lagerlayouten är enligt Jonsson & Mattsson (2016) mer fördelaktig om verksamheten hanterar 
ett stort antal av olika produkter. Magasin 8 kännetecknas av att in- och utlastningen sker på 
olika ställen i lagret vilket enligt Öztürkoğlu et al. (2014) överensstämmer med den linjära, 
traditionella lagerlayouten. Magasinet består endast av horisontella korsgångar vilket också 
stärker påståendet om traditionell lagerlayout (Öztürkoğlu et al., 2014). Efter att ha studerat 
körplaneringen i magasinet är det inte lämpligt att använda den moderna lagerlayouten, vidare 
hanteras stora volymer vilket också stärker förslaget till att inte genomföra en förändring i 
dispositionen. Det finns dock förbättringar som bör åtgärdas för att öka nyttjandegraden. 
Jonsson (2008) tar upp lagerhöjdutnyttjandet som en betydande faktor för att nå en hög 
nyttjandegrad på lokalen, vidare menar författaren också att bredden på gångarna där 
orderplockningen sker måste vara rätt dimensionerade. I magasinet är gångarna nio meter, 
avståndet skulle dock kunna minska något men efter att ha studerat materialhanteringen samt 
gjort beräkningar på om gångarna kan minskas visar det sig att det inte är effektivt. Gångarna 
kan inte minska tillräckligt mycket för att kunna få plats med en till rad rullar i horisontell 
riktning. Lagringshöjden går dock att nyttja mer effektivt, vilket innebär fler rullar per 
kvadratmeter. För att kunna utnyttja lagringshöjden måste företaget ha tillräckligt med resurser 
som kan hantera höjden (Jonsson, 2008). I magasinet prioriteras hanteringen framför 
utnyttjandet av höjden, vilket är vanligt inom många verksamheter menar (Caron et al., 2000).  
 

5.1.2 Lagringsprinciper  

 
Arnold et al. (2008) beskriver två olika system som kan användas för placering av gods, fast 
eller flytande lokalisering. Inkomna artiklar till magasin 8 har redan en befintlig artikelplats i 
lagret vid ankomstregistreringen. Logistikavdelningen som ansvarar för placeringen av godset 
i magasinet använder sig till stor del av fast lokalisering. Det här är en skillnad jämtemot vad 
som används vid lagret som är i direkt anslutning till produktionsanläggningen. Lagret i stan 
använder inte någon speciell princip gällande placering, utan truckförarna väljer lagringsfack 
efter hur stor varje enskild order är. Inkomna färdigproducerade artiklar har inte någon befintlig 
lagringsplats utan truckförarna placeras ut artiklarna på någon av de tomma lagringsplatserna. 
Om en order redan har börjat placeras ut i lagret, kommer nästa artikel som tillhör samma order 
att placeras i samma lagringsfack vilket stämmer överens med vad Arnold et al. (2008) 
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beskriver som flytande lokalisering. Vid flytande placering tilldelas artiklarna inte någon given 
lagringsplats, vilket möjliggör optimering av lagret och utnyttjandet av kapaciteten ökar. Det 
här sker dock till följd av att informationen om vart godset placerats minskar (De Koster et al., 
2007).  
 
Enligt Lumsden (2010) måste det alltid ske en avvägning mellan maximal lagringseffektivitet 
och maximal hanteringseffektivitet. Om artiklar som ska transporteras på samma fartyg, lagras 
tillsammans efter bestämd zonindelning kan maximal lagringseffektivitet prioriteras. 
Åtkomsten till godset behöver inte vara maximerad om den här lagringsmetoden används. Om 
åtkomsten inte behöver vara maximerad kan djupinlagring användas och facken i magasin 8 
kan dimensioneras om. Dock måste det finnas avdelningar i magasinet där spårbarheten är 
bättre, vilket innebär mindre djupgående fack. Det beror på att vissa artiklar som ska levereras 
till Terneuzen så kallade trimprodukter inte har sålts till någon kund och blir kvar i magasinet 
till dess att någon har köpt de här restartiklarna. När en trimprodukt är såld måste den vara 
relativt lättåtkomlig. I avsnittet nedan presenteras vad den möjliga nyttjandegraden är för de tre 
olika storlekarna på facken. Samma layout används och inga förändringar har genomförts på 
dimensionerna på facken. Kapitel 5.3 kommer att visa hur lagringskapaciteten kan öka med en 
ändrad lagerlayout som fokuserar på djupinlagring och zonindelning.  
 

5.1.3 Nyttjandegrad med nuvarande lagerlayout 

 
Tabellen 4. visar att antal rullar i horisontell riktning kan öka om fackens längd nyttjas mer 
effektivt. Det här är möjligt om rullarna placeras tätt ihop utan något mellanrum i horisontell 
riktning. De största facken har ett djup på 26,90 meter, de mellanstora facken 14,63 meter och 
de små facken har ett djup på 9,50 meter. Tabell 4 visar hur antalet rullar i horisontell riktning 
har ökat jämfört med given data.  
 

Tabell 4. Ökning av antal rullar i horisontell riktning 

 Stora Fack Mellan fack Små fack 

Diameter (m) Antal i längd 
(data) 

Antal i längd 
(optimering) 

Antal i längd 
(data) 

Antal i längd 
(optimering) 

Antal i längd 
(data) 

Antal i längd 
(optimering) 

       
1,400 18 19 9 10 6 7 
1,250 21 22 10 11 7 8 

 
 
Effektiv takhöjd i magasinet är 9,20 meter när inga begränsning antagits till marginal för 
truckförarna att hantera de översta rullarna. Antalet rullar i varje fack har ökat jämfört med 
tabell 2. Tabell 2 baseras på en lagringshöjd kring fem meter, men när inga begränsningar ska 
tas till truckarnas kapacitet kan lagringshöjden vara 9,20 meter. Tabell 5 visar hur många rullar 
som får plats i varje fack med nuvarande dimensioner på facken, tabellen visar också hur antalet 
rullar per fack kan öka om ett nytt stapelschema implementeras.   
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Tabell 5. Ökning av antal rullar per fack 

   Stora fack Mellanstora fack Små fack 

Höjd 

  

Diameter 
(mm) 

Antal i 
höjd (st) 

Antal per fack 
(st) 

Antal per fack 
(st) 

Antal per fack 
(st) 

>2350 1400 2 76 40 28 
≥3,06m  

 
3 114 60 42 

      
 

1250 2 88 44 32 
  

3 132 66 48 
      

1610-2350 1400 3 114 60 42 
≥2,3 m  

 
4 152 80 56 

      
 

1250 3 132 66 48 
  

4 176 88 64 
      

1310-1600 1400 4 152 80 56 
≥1,84 m  

 
5 190 100 70 

      
 

1250 4 176 88 64 
  

5 220 110 80 
      

0-1300 1400 4 152 80 56 
≥1,31 m  

 
7 266 140 98 

      
 

1250 4 176 88 64 
  

7 308 154 112 

 
Med samma dimensioner på facken men med ny stapelhöjd samt en radökning i horisontell 
riktning, har nyttjandegraden ökat. Nyttjandegraden per yta är lägre för rullar med diametern 
1250 mm jämfört med rullar med diametern 1400 mm., vilket beror på att fackens dimensioner 
är dimensionerade efter rullar med den större diametern. Mellan varje par 1250 mm rullar är 
det ett mellanrum på 0,86 meter vilket inte är så effektivt ur ett lagringsperspektiv. För det rullar 
med den större diametern är mellanrummet 0,56 meter.  
 

Tabell 6. Nyttjandegraden för rullar med dimensionen 1400 

    Stora Fack Mellan fack Små fack 

Höjd (mm)   Antal i höjd 
(st) 

Nyttjandegrad 
Area (%) 

Nyttjandegrad 
Volym (%) 

Nyttjandegrad  
Area (%)  

Nyttjandegrad 
Volym (%) 

Nyttjandegrad 
Area (%) 

Nyttjandegrad 
Volym (%) 

>2350 2   84 43 80 41 86 44 

 ≥3,06m 3     64   61   66 

                

1610-2350 3   84 63 80 60 86 64 

 ≥2,3 m 4    84   80   86 

                

1310-1600 4   84 58 80 56 86 60 

 ≥1,84 m 5    73   70   75 

                

0-1300 4   84 47 80 45 86 48 

 ≥1,31 m 7     83   79   85 
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Tabell 6 och 7 visar hur nyttjandegraden varierar beroende på stapelhöjd. Nyttjandegraden 
avseende volym är beräknad på den högsta höjden inom varje höjdkategori och sedan jämförd 
med faktisk användbar volym.   
 

Tabell 7. Nyttjandegrad för rullar med dimensionen 1250 

    Stora Fack Mellan fack Små fack 

Höjd (mm)   Antal i 
höjd 
(st) 

Nyttjandegrad 
area (%) 

Nyttjandegrad 
Volym (%) 

Nyttjandegrad 
Area (%) 

Nyttjandegrad 
Volym (%) 

Nyttjandegrad 
Area (%) 

Nyttjandegrad 
Volym (%) 

>2350 2    77 47 70 36 78 50 

  ≥3,06m 3     71   54   75 

         

1610-2350 3   77 69 70 53 78 74 

  ≥2,3 m 4    92   70   98 

         

1310-1600 4   77 64 70 49 78 68 

  ≥1,84 m 5    80   61   85 

         

0-1300 4   77 52 70 40 78 55 

 ≥1,31 m 7    91   87   97 

 
5.2 Forskningsfråga 2  

 
Hur skiljer sig den möjliga nyttjandegraden mot den faktiska. Är nyttjandegraden i magasin 8 
låg?   
 

5.2.1 Interna flöden 

 

Att utforma en effektiv värdekedja menar Menzer et al. (2001) är viktigt för att minska 
missförstånd som kan orsaka osäkerhet. Med nuvarande förhållande i magasinet är det tre olika 
intressenter som måste samarbeta för att lagringen av Kraftliner ska fungera. Det här upplägg 
kan liknas med den funktionella organisationsstrukturen. I den funktionella organisationen ses 
varje avdelning som en separat aktivitet där varje avdelning har olika ansvarsområden, 
begränsat med resurser samt olika mål (Weele, 2017). I magasin 8 uppstår det konflikter mellan 
maximal hanteringseffektivitet, maximal lagringseffektivitet och maximal kostnadseffektivitet. 
ShoreLink som ansvara för den operativa delen i magasinet, strävar efter maximal 
hanteringseffektivitet då deras uppgift är att lagra in/lasta ut godset effektivt och se till så att 
inget gods skadas. Smurfit Kappa strävar efter en kostnadseffektiv lagring, vilket de uppnår 
eftersom de har ett väldigt förmånligt kontrakt, kontraktsupplägget kommer att beskrivas mer 
under avsnitt 5.4. I nuläget anses både hanteringseffektiviteten och kostnadseffektiviteten vara 
uppnått. Maximal lagringseffektivitet anses inte vara uppnått med nuvarande layout. Resultat 
på lagringseffektiviteten i magasin 8 med nuvarande layout ses under avsnitt 5.2.3 
lagringseffektivitet. 
 

5.2.2 Materialhantering  

 
Materialhantering avser den utrustning som krävs för att hantera och förflytta artiklar i ett lager 
(Jonsson & Mattsson, 2016). I magasinet används klämtruckar för att in- och utlastning samt 
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för att förflytta godset internt i magasinet. De truckar som används i nuläget har en begränsad 
kapacitet i höjdled. Effektiv takhöjd i magasinet är 9,20 meter, dock behövs en marginal på 
0,40 meter för att kunna hantera de översta rullarna. Enligt intervjuer framgår det att det går att 
lagra högre än fem meter utan att det utgör någon skaderisk för personalen eller minskad 
kvalitet på rullarna. I nuläget används drygt 54 procent av effektiv takhöjd. Klämaggregatet 
består av två gafflar som är vardera cirka en decimeter tjocka, vilket i teorin betyder att det 
måste finnas ett utrymme på minst en decimeter mellan varje par rullar. I nuläget är utrymmet 
mellan 0,56 och 0,86 meter.  
 

5.2.3 Lagringseffektivitet 

 
Efter intervjuer framkom det att avståndet mellan varje par rullar kan minskas. Smurfit Kappa 
använder i sitt eget lager vid produktionsanläggningen ett avstånd på 0,30 meter mellan varje 
par rullar. ShoreLink som ansvarar för hanteringen i magasin 8 använder sig av riktlinjen 0,5 
meter. Efter ett flertal intervjuer med truckförarna som arbetar i magasin 8 kan avstånd minskas 
till 0,40 meter utan att det resulterar i minskad effektivitet gällande hanteringen. Eftersom 
materialhantering utgör en stor kostnad och är en icke-värdeskapande aktivitet är det viktigt att 
effektiviteten på hanteringen inte minskar (Ogbadu, 2009). Om samma fackbredd skulle 
användas går det dock inte att göra någon förändring i avståndet mellan varje rullpar.  
 
Den totala bredden på varje avdelning i de sex övre sektionerna C, F, I, L, O och R är 26,88 
meter och med det nya optimala avstånd mellan rullarna, 0,4 meter resulterar det inte i någon 
ökning av antalet fack om rullar. I de sex nedersta sektionerna A,D,G,J,M och P går det att göra 
en förbättring gällande fackbredden som resulterar i ett extra fack om avståndet för diametern 
1250 mm används. Om avståndet för diametern 1400 mm används resulterar det inte i någon 
ökning av antal fack. Men eftersom andelen rullar med diameter 1250 mm är lägre än andelen 
1400 mm så är det inte fördelaktigt att göra den här förändringen.  
 
Eftersom det är väldigt stor variation på vilka artiklar som levereras till magasin 8 går det inte 
att ta fram en siffra på vad maximal nyttjandegrad är på hela magasinets ytor. Nyttjandegraden 
studeras per storlek av fack och hur många rullar som får plats i facket. Faktiskt nyttjandegrad 
baseras på data se tabell 2, stapelschema.  Vid jämförelsen mellan möjlig nyttjandegrad och 
faktiskt nyttjandegrad finns det skillnader och förbättringsmöjligheter. Tabell 8 visar nuvarande 
areautnyttjande samt hur areautnyttjandet kan förbättras genom att använda en rad extra i 
horisontell riktning.    

Tabell 8. Nyttjandegraden area 

  Stora fack Mellanstora fack Små fack 

Höjd 

  

Diameter 
(mm) 

Nyttjandegrad 
tabell (%) 

Nyttjandegrad 

förbättring 

(%) 

Nyttjandegrad 
tabell (%) 

Nyttjandegrad 

förbättring 

(%) 

Nyttjandegrad 
tabell (%) 

Nyttjandegrad 

förbättring 

(%) 

>2350 1400 79 84 72 80 74 86 
 

1250 74 77 64 70 68 78 
   

 
 

 
 

 

1610-2350 1400 79 84 72 80 74 86 
 

1250 74 77 64 70 68 78 
   

 
 

 
 

 

1310-1600 1400 79 84 72 80 74 86 
 

1250 74 77 64 70 68 78 
   

 
 

 
 

 

0-1300 1400 79 84 72 80 74 86 
 

1250 74 77 64 74 68 78 
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Om stapelhöjden vore möjlig att öka blir det stora förbättringar i nyttjandegraden gällande 
volym. Tabell 9 visar hur nyttjandegraden ökar genom att ändra antalet rullar som staplas på 
varandra samt nyttja en rad extra i horisontell riktning. Nyttjandegraden gällande volym är 
beräknad på den längsta rullen i varje kategori.   
 

Tabell 9. Nyttjandegrad volym 

   Stora fack Mellanstora fack Små fack 

Höjd 

  

Diameter 
(mm) 

Antal i 
höjd  
(st) 

Nyttjandegrad 
tabell  
(%) 

Nyttjandegrad 
förbättring 

(%) 

Nyttjandegrad 
tabell  
(%) 

Nyttjandegrad 
förbättring 

(%) 

Nyttjandegrad 
tabell  
(%) 

Nyttjandegrad 
förbättring 

(%) 
>2350 1400 2 41 43 37 41 38 44 
≥ 5, 7m  

 
3 

 
64 

 
61 

 
66 

    
 

 
 

 
 

 
1250 2 47 47 33 36 35 50 

  
3 

 
71 

 
54 

 
75 

    
 

 
 

 
 

1610-2350 1400 3 59 64 54 60 55 64 
≥	2,3 m  

 
4 

 
84 

 
80 

 
86 

    
 

 
 

 
 

 
1250 3 69 69 48 53 51 75 

  
4 

 
92 

 
70 

 
98 

    
 

 
 

 
 

1310-1600 1400 4 55 58 50 56 51 74 
≥	1,84 m  

 
5 

 
73 

 
70 

 
75 

    
 

 
 

 
 

 
1250 4 64 64 44 49 48 68 

  
5 

 
80 

 
61 

 
85 

    
 

 
 

 
 

0-1300 1400 4 45 47 41 45 42 48 
≥	1,31 m  

 
7 

 
83 

 
79 

 
85 

    
 

 
 

 
 

 
1250 4 52 52 36 40 39 55 
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5.3 Forskningsfråga 3  

 
Vad har olika lagerlayouter för effekt på nyttjandegraden. Kan nyttjandegraden öka med en 
förändrad lagerlayout?  
 

5.3.1 Förvaringssystem  

 
I magasin 8 finns det inte några direkta zonindelningar och facken är anpassade till Kraftliner 
som har en diameter på 1400 mm. För att utnyttja maximal förvaringskapaciteten menar 
Rouwenhorst et al. (2000) att förvaringssystemen måste anpassas efter vad det är för gods som 
ska lagerhållas. I magasin 8 staplas kraftlinerrullarna vertikalt direkt på golvet, vilket enligt 
Lumsden (2012) benämns fristapling. Vidare placeras rullarna i nuläget efter likhetsprincipen, 
vilket betyder att alla artiklar som ska till samma destination placeras tillsammans. Den nya 
framtagna lagerlayouten bygger istället på en mer samordnad sortering likt 
familjegruppsprincipen, där godset sorteras utifrån diameter. Layouten har även tagit hänsyn 
till omstruktureringsprincipen, trimprodukter lagras längre i magasinet och behöver därför inte 
ligga i nära anslutning till var utlastningen sker.  
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Fackens dimension i längdriktning har även ändras för att uppnå en större del djupinlagring, 
Lumsden (2012) anser att djupinlagring är ett effektivt förvaringssystem.  Om artiklarna även 
kan staplas i flera nivåer ovanpå varandra bidrar det även till att lagervolymen används mer 
effektivt. Med de här ändringarna blir dock åtkomsten till de innersta produkterna begränsad. 
Djupinlagring är möjligt om godset sorteras efter båtlast, de innersta rullarna behöver inte ha 
någon åtkomst eftersom alla rullarna i raden ska lastas vid samma transporttillfälle. 
Förvarningssystemet i magasinet har därför optimerats och dimensionerad efter diametern på 
rullen. I syfte att reducera outnyttjad kapacitet har avståndet mellan varje par rullar minskat till 
0,40 meter.  
 

5.3.2 Lagerlayout  

 
Ett förslag till en ny lagerlayout har konstruerats fram baserat på de nya förbättrade 
förvarningssystemet som tidigare presenterats. Tre portar har stängds av för att istället användas 
till lagringsyta. Den linjära lagerlayouten har fortsättningsvis valts att brukas då Jonsson och 
Mattsson (2016) beskriver den som effektiv för verksamheter med stora volymer vilket 
överensstämmer med hur lagerhållningen i nuläget ser ut i magasinet. I figur 13 illustreras ett 
förslag till ny lagerlayout. Det här förslag medför att lagerytan kan öka mellan 1600 och 1900 
kvm beroende på vilken fackbredd som används, se tabell 11. Uppgifterna i tabellen baseras på 
den uppmätta CAD-ritningen. Effektiv lagringsyta i magasinet är uppmätt till 10 892,78 kvm 
vilket beror på att yta mellan de bärande pelarna på varje långsida har exkluderats.  
 

 
Figur 15. Ny lagerlayout 

  



Resultat och analys 
 

33 
 

I förslaget ovan är facken dimensionerade efter storlek på rullarna och mellanrummet mellan 
varje par rullar är 0,40 meter vilket leder till högre nyttjandegrad på arean. Det röda strecken i 
figur 15 är dimensionerade efter Kraftliner med diameter 1250 mm och det gula är 
dimensionerade efter 1400 mm. Den nya layouten har medfört att fler fack kan användas för att 
lagra Kraftliner. Tabell 12 visar att areaförbättringen inte endast beror på att tre portar har 
stängts av. De nya förslaget gällande layout bygger på en mer zonindelad lagringsprincip likt 
familjegruppsprincipen. Lumsden (2012) beskriver den här metod som effektiv då artiklar med 
liknade egenskaper lagras tillsammans.  
 
Lagringsprinciper baseras inte på någon speciell teori likt ABC-analys, eftersom alla artiklar 
har ett bestämt datum för transport och är således lika viktiga. Efter analys av de artiklar som 
har lagras i magasinet de senaste tre månaderna går det inte att finna något samband kring 
återkommande artiklar. Vad som däremot går att utläsa av sammanställningen är att det till 
största del är Kraftliner med diameter 1400 som skickas till Alicante. Till Terneuzen är det 
skickas det ungefär lika mycket 1250 rullar som rullar med diametern 1400 mm. Med den här 
informationen har lagerlayouten till främst dimensionerats efter diametern 1400 mm i de övre 
sektionerna (B,C,D,F,H,J,K,M,N). I det nedersta sektionerna (A,E,G,I,L) finns möjligheten att 
både lagra 1250 och 1400. Det här förslaget bidrar till att lagret blir mer flexibelt vilket är 
fördelaktigt då stor variation och osäkerhet finns kring vad som ska lagras i magasinet.  
 
Principen för last- och avståndsanalys har till viss del tillämpats för att minimera 
utlastningsavstånd. Där målet var att hitta en plats som minimerar lastavståndet vilket 
Krajewski & Ritzman (1999) menar är viktigt. Trimprodukter som inte har någon kund och inte 
skickas lika frekvent, ges som förslag att lagras i någon av sektionerna B, C eller D. Vidare ges 
samma förslag till baspapperet som ibland lagras i magasinet. Lastbilen som ska transportera 
baspapperet kan lasta godset i lastbilen från porten som finns på kortsidan vilket leder till 
minimering av lastavståndet.  
 

Tabell 10. Areautnyttjande fack med ny dimension 

Dimension Sektion Nyttjandegrad (%) 

1250 B,C,N 86 
1400 D,J,K,M 93 
1250 A 86 
1400 A 89 
1250 E 73 
1400 E 83 
1400 F,H 82 
1250 G,I 81 
1400 G,I 84 
1250 L 86 
1400 L 86 
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Tabell 11. Nyttjandegraden area 

  Stora fack Mellanstora fack Små fack 

Höjd 

  

Diameter 
(mm) 

Nyttjandegrad 
tabell (%) 

Nyttjandegrad 

förbättring 

(%) 

Nyttjandegrad 
tabell (%) 

Nyttjandegrad 

förbättring 

(%) 

Nyttjandegrad 
tabell (%) 

Nyttjandegrad 

förbättring 

(%) 

>2350 1400 79 84 72 80 74 86 
 

1250 74 77 64 70 68 78 
   

 
 

 
 

 

1610-2350 1400 79 84 72 80 74 86 
 

1250 74 77 64 70 68 78 
   

 
 

 
 

 

1310-1600 1400 79 84 72 80 74 86 
 

1250 74 77 64 70 68 78 
   

 
 

 
 

 

0-1300 1400 79 84 72 80 74 86 
 

1250 74 77 64 74 68 78 

 
Tabell 11 visar att nyttjandegraden på arean har ökat jämfört med tabell 8, vilket beror på att 
facken har dimensionerat om och optimerats utifrån diametern på Kraftliner. Vidare är facken 
djupare i det nya framtagna förslaget på lagerlayout. Nyttjandegraden på volym har tidigare 
analyserats och samma resonemang kan hänföras till framtagna till den nya framtagna 
lagerlayout. Om ett nytt stapelschema införs kommer nyttjandegraden på volymen således öka. 
Hur många rullar som får plats i varje fack med den nya layouten kan ses i bilaga A. Med den 
förbättrade layouten får Smurfit Kappas gods plats i sektionerna H,J,K,M,N,G,I och L om nivån 
av gods är i paritet med de senaste tre månadernas lagringsnivåer.   
 

Tabell 12. Visar att area som inte kan användas för lagring har minskat med den nya lagerlayout   

Area som inte kan användas som lagringsyta 

     
 

Ny lagerlayout Gammal lagerlayout Lagerytan har ökat 
med: 

 

Diameter (mm) 
    

1250 3264,61 5171,17 1906,56 m2 

1400 3234,25 4920,70 1686,45 m2  

 
Tabell 12 visar att användbar lagerytan har ökat mellan 1600 och 1900 m2 med den nya 
lagerlayouten. Med den gamla lagerlayouten upptog nästan 50 procent av magasinets area av 
gångar och portar.  
 

Tabell 13. Visar att lagringsytan kan öka om facken dimensioneras om 

Förbättring exklusive gångar   

      
 

Ny lagerlayout 
gångar upptar 

(m2) 

Gammal lagerlayout 
gångar upptar (m2) 

Gångar som 
stängts av upptar 

area (m2) 

Förbättring 
exklusive 
gångar 
(1400)  

Förbättring 
exklusive 
gångar 
(1250) 
 

Gångar  2597,72 3771,10 1173,38 513,07 733,18 
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Tabell 13 visar att det inte endast är de tre avstängda portar som gett en förbättring i möjlig 
lageryta. Genom att optimera fackbredden efter diametern på rullen samt skapa djupare fack 
ökar möjligheten att lagra fler rullar i magasin 8.  
 

5.4 Kostnadsanalys  

 
Av den data som har analyserats avseende magasin 8:s kostnader och intäkter visar analysen 
att magasinet har en positiv bruttomarginal. Den årliga driftkostnaden i magasinet ligger på 
190 000 kr och reinvesteringar beräknas uppgå till 37 000 per år. En linjär avskrivningsmodell 
används vilken visar att avskrivningskostnaden ligger på 1 127 000 per år. Tabell 12 visar totala 
kostnader från 2005 fram till i år 2018, tabellen visar också årlig driftkostnad, 
avskrivningskostnad och reinvesteringskostnad.  
 

Tabell 14. Kostnader för magasin 8 

Kostnader  
 

 2005 – 2018 
 

2019 2020 

Drift 2 470 000 190 000 190 000 
Avskrivningar 16 200 000 1 127 000 1 127 000 
Reinvestering 37 000 37 000 37 000 

Övrigt - - - 
Totalt: 18 707 000 kr 1 354 000 kr  1 354 000 kr 

 
För att magasinet ska vara en försvarbar investering visar tabellen att inkomsterna för magasinet 
måste uppgå till minimum 1 354 000 kr årligen. I nuläget har magasinet intäkter som täcker 
kostnaden och om intäkterna förblir desamma kommer investeringen för magasin 8 att vara 
täckt år 2032. Piteå hamn hyr ut yta till tre olika aktörer vilket leder till att intäktsnivån är bra 
men efter analys av nyttjandegraden hade intäktsnivån kunnat vara bättre.  
 
Intäkterna från de olika aktörerna har inte presenterats på grund av sekretesskäl.  
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6. Slutsatser och rekommendationer 
 
Det här avsnitt kommer att belysa fallstudiens slutsatser. Vidare kommer frågeställningarna i 
studien att beskrivas kortfattat. Rekommendationerna åt fallföretaget kommer även att 
presenteras.  
 

6.1 Slutsatser  

 
Det stora problemet i magasin 8 är att det finns ett rörligt kontrakt med Smurfit kappa där kvm 
hyrs ut månatligt. Problemet ligger främst i att Piteå Hamn inte har tillräckligt med kunskap 
och information om godset som lagras i magasinet för att kunna använda nuvarande 
affärsupplägg. Hade det endast varit fasta kontrakt med villkor att aktörerna betalar hyra för en 
fast bestämd yta hade Piteå Hamn inte behövt bry sig om hur hyresgästen lagrar sitt gods. Nu 
finns det ett rörligt kontrakt med Smurfit Kappa, vilket leder till en speciell situation.  
 
I början av rapporten har tre forskningsfrågor tagits fram med syfte att undersöka om 
nyttjandegraden i magasin 8 är låg. Vidare undersöka om det finns någon möjlighet att höja 
nyttjandegraden om nyttjandegraden efter analys visar sig vara låg. Nedan beskrivs de slutsatser 
som har tagits fram i undersökningen.  
 

6.1.1 Forskningsfråga 1 

 

Vad är den möjliga nyttjandegraden? 
 
I studien har ett flertal problem identifierats beträffande lagerlayouten. Problemen som har 
identifierats påverkar nyttjandegraden. Facken är dåligt dimensionerade efter godset, vilket 
medför låg nyttjandegrad per fack och avdelning. Det här innebär att fler fack används till att 
lagra Kraftliner än vad som egentligen är nödvändigt. Att använda fler fack än vad som behövs 
är en negativt faktor för Piteå Hamn eftersom möjligheter att hyra ut lagringsyta till andra 
aktörer minskar. Det rörliga kontraktet är inte försvarbart och är inte i paritet med vad intäkterna 
hade varit om sektioner hade kunnat hyras ut till en fjärde aktör.  
 
Den första forskningsfrågan visar att nyttjandegraden kan öka trots samma lagerlayouten och 
fackdimensioner. För att beräkna den möjliga nyttjandegraden undersöktes först arean samt 
volymen på varje fack. Sedan beräknades hur stor area som användes beroende på rullens 
diameter. Det här två parametrar användes för att beräkna hur stor andel som nyttjades per fack. 
Resultatet visar att nyttjandegraden gällande area i de stora facken kan ligga på 80 procent, för 
de mellanstora facken 80 procent och för de små facken på 86 procent. Det här resultat baseras 
på om rullar med diameter 1400 lagras i facken. Om rullar med diametern 1250 lagras i facken 
blir resultatet något annorlunda. Nyttjandegraden på arean blir för de stora facken 74 procent, 
för de mellanstora facken 70 procent och för de små facken 78 procent.  
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6.1.2 Forskningsfråga 2 

 
Hur skiljer sig den möjliga nyttjandegraden mot den faktiska? 
 
Andra forskningsfrågan låg till grund för att skapa en uppfattning om hur hög nuvarande 
nyttjandegrad är i magasinet. Med nuvarande lagerlayout är areanyttjandet relativt bra om rullar 
med diameter 1400 mm lagras i facken. Lagras rullar med diametern 1250 är areanyttjandet lite 
sämre. När volymutnyttjandet studerades visade resultatet att nyttjandegraden är låg. Den 
möjliga volymnyttjandet är beräknad på en lagerhöjd på 9,2 meter. Om hela takhöjden kan 
användas samt om arean nyttjas lite bättre ligger nyttjandegraden mellan 61 och 98 procent i 
jämförelse med nuvarande nyttjandegrad mellan 33 och 69 procent.    
 

6.1.3 Forskningsfråga 3  

 
Vad har olika lagerlayouter för effekt på nyttjandegraden? 
 
I studien visar det sig att djupinlagring är en bra metod att använda som utgångspunkt för 
lagerlayoutens uppbyggnad. Djupinlagring medför att spårbarheten på godset minskas men om 
gods sorteras efter destination och bestämd utleverans är djupinlagring en effektiv 
lagringsmetod. I den här studie var utgångspunkten att höja nyttjandegraden i magasinet 
eftersom Piteå Hamn ansåg att den var låg. Av den anledningen har facken dimensionerats om 
och tre portar har valts att blockeras för att höja nyttjandegraden.  
 
Den nya förbättrade layouten har bidragit till en ökning av lagringsyta. Resultatet visar att 
lagringsytan kan öka mellan 1686 och 1906 m2, vilket är en förbättring med cirka 16 procent. 
För att framkomligheten ska förbli effektiv har gångarnas bredd inte minskats. För att 
genomföra förslaget om ny lagerlayout behöver inga nybyggnationer genomföras, det som 
behöver göras är att rita upp nya streck i lokalen. Strecken behöver vara av två olika färger för 
att tydliggöra de två olika fackdimensionerna.  
 

6.2 Rekommendationer 

 

Målet med studien var att leverera ett förslag på hur inlagringen kan effektiviseras i syfte att 
höja nyttjandegraden i magasinet.  
 
Det finns många aspekter att beakta vid utformning av en ny lagerlayout. För att höja 
nyttjandegraden i magasin 8 bör en ny lagerlayout implementeras. Efter att ha studerat magasin 
8 finns det förbättringsmöjligheter inom, zonindelning och fackens dimensionering. Eftersom 
facken till stor del inte är optimerade efter de artiklar som lagerhålls i magasinet uppstår 
outnyttjad kapacitet i form av överflödiga utrymmen som inte används. För Piteå Hamns del är 
det här en negativ effekt eftersom möjligheten att hyra ut till andra aktörer minskar om det finns 
outnyttjade ytor som potentiellt hade kunnat användas.  
 
Rekommendationerna för Piteå Hamn är att implementera två olika fackbredder vilket 
möjliggör maximering av golvyta. Vidare att göra facken vertikalt djupa för att utnyttja 
golvytan mer effektivt och ge möjligheten att stänga av portar. För att använda volymen av 
lokalen bör staplingshöjderna ökas, vilket är möjligt om nya aggregat till truckarna införskaffas.  
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7. Diskussion  
 
Det här kapitlet innehåller diskussion om studiens begränsningar och svårigheter. Vidare 
kommer förslag till framtida forskning att presenteras.  
 

7.1 Begränsningar och svårigheter  

 
Den största svårighet med arbetet har varit att koppla ihop tre olika intressenters tolkningar av 
problemet. Piteå Hamn var uppdragsgivaren men själva problemet är egentligen Smurfit 
Kappas och vidare ShoreLinks vilket har begränsat arbetets datainsamling. Det har varit svårt 
att motivera Smurfit Kappa och Shorlink att se på problemet objektivt, eftersom de anser att det 
inte riktigt finns något problem att lösa i magasinet. ShoreLink ansvarar för att hanteringen i 
magasinet ska vara så effektivt som möjligt vilket de uppnår i nuläget. Smurfit Kappa strävar 
vidare efter en kostnadseffektiv lagring vilket de uppnår eftersom de har ett väldigt förmånligt 
kontrakt. Ur ett lagringseffektivitets perspektiv finns förbättringsmöjligheter avseende 
inlagringen. Piteå Hamn måste se till att nyttjandegrad i magasin 8 är hög. Piteå Hamn måste 
trots allt ha intäkter på minst 1 354 000 kr för att täcka de årliga kostnaderna för magasinet.  
 
För examensarbetets resultat var det viktigt att hela tiden fokusera på att studien skulle generera 
ett resultat som var användbart för Piteå Hamn. Studiens syfte var att effektivisera inlagringen 
och se om det var möjligt att nyttja lokalens ytor bättre. Med de som utgångspunkt framtogs en 
ny lagerlayout som genererade en förbättring av lagringsytan. För att det skulle vara möjligt att 
genomföra förbättringen har vissa antaganden antagits. Antaganden har berört maximal 
staplingshöjd och ett minimumavstånd mellan varje par rullarna har antagits. Antaganden har 
diskuterats med verksamma truckförare i magasinet. Men eftersom antagandena inte har stöd i 
teori minskar kredibiliteten. Vidare kan resultatets generaliserbarhet ses som en begränsning. 
Studiens forskningskaraktär är fallstudie och baseras endast på ett fallföretag, vilket medför 
lägre validitet. För att skapa ett mer generaliserbara resultat bör fler företag med liknande 
verksamhet studeras. Trots att generaliserbarheten anses låg på grund av enfallsdesign, kan 
resultatet av studien ändå användas av företag med liknande förutsättningar. Att använda sig av 
djupinlagring och en större del zonindelning visade trots allt att lagringsutnyttjandet ökade.  
 
Rapportens resultat kan ha påverkats av avrundningsfel, exempelvis överensstämmer total area 
av magasinet inte med resultatet av total lagringsyta plus yta som inte kan användas till lagring. 
Differensen ligger dock under en procent vilket borde tyda på att det endast är avrundningsfel 
på decimalnivå.  
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7.1 Vidare studier  

 
För att gå vidare med studien bör historisk data studeras för att kunna erhålla en analys kring 
vilka höjder som är mest frekvent återkommande. Med bättre underlag kan ett staplingsschema 
skapas som är bättre anpassat och inte lika generell likt nuvarande staplingsschema. Historisk 
data kan även bidra till att ta fram en siffra på hur många rullar som totalt får plats i magasinet 
vid full beläggning. Resultatet gällande nyttjandegrad skulle även bli mer precis om volymen 
mäts på de höjder som faktiskt är mest frekvent återkommande i magasinet. Nuvarande resultat 
baseras på den maximala höjden i varje staplingskategori, vilket sänker kredibiliteten något.  
 
Den här rapport lämnar utrymme för vidare studier och möjligheten att undersöka magasin 8:s 
affärssystem. Det vore intressant att undersöka kontraktsupplägget och genomföra en studie 
med ett mer ekonomiskt perspektiv. Framförallt skapa ett större samarbete med Smurfit Kappa, 
då de besitter information om historisk data samt kunskapen till att skapa prognoser inför 
kommande behov av lagringsyta. Kanske är det möjligt att ändra det rörliga kontraktet med 
Smurfit Kappa och istället införa uthyrning av sektioner på halvårsbasis. Det här skulle skapa 
en större säkerhet för Piteå Hamn då de med stor säkerhet vet vad deras inkomster kommer att 
bli under det kommande året. Vidare skapar uthyrning av sektioner på halvårsbasis en mer frihet 
att hyra ut sektioner till andra aktörer vilket leder till bättre total kapacitetsutnyttjande av 
lokalen.  
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