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Sammanfattning 

Utvecklingen mot globala marknader kräver kostnadseffektiva och smidiga 

godstransporter, för vilket syfte frakt med containrar kan användas. Denna typ av frakt 

har de senaste åren följaktligen fått en allt viktigare roll inom internationella 

sjötransporter, vilket ökat pressen på effektivitet i containerverksamheter då 

konkurrensen inom området ökat. Gävle Hamn AB utgör en viktig del av en flödeskedja, 

med syfte att leverera virke utvunnet ur svensk skogsindustri till distributörer världen 

över. Den del av flödet som utgörs av Gävle Hamn AB innefattar lastning, även kallat 

stuffning, av virket i containrar. Företaget har problem med effektiviteten i 

containerverksamheten och har bett om hjälp att utforma förbättringsförslag för att höja 

denna. Arbetet handlar således om analys av containerhantering inom ett hamnområde. 

 

Faktorer som påverkar effektiviteten i en flödeskedja samt inom en containerverksamhet 

har identifierats. I en flödeskedja kan sådana faktorer vara sammansättningen av aktörer 

och hur väl dessa kommunicerar med varandra. Effektivitetsfaktorer inom en 

containerverksamhet utgörs bl. a. av container-, kommunikations- och transporttyper. 

 

För att möjliggöra vetenskapligt grundade analyser av Gävle Hamn ABs verksamhet har 

en modell för analys och förbättring av containerhantering inom ett hamnområde 

utformats, där även det totala flödet från råvaruleverantör till slutkund beaktas. Modellen 

har delats upp i externa- och interna flöden. Externa flöden innefattar aktörer och 

kommunikation mellan dessa och interna flöden bl. a. interna transporter, containrar, 

intern kommunikation, eliminering av slöserier samt beräkning av logistikkostnader. 

 

Gävle Hamn ABs verksamhet har kartlagts och problemområden identifierats. De 

metoder som använts för att samla in empiriskt material under kartläggningen är 

intervjuundersökningar, observationer, insamling av sekundärdata och benchmarking.  

 

Den utformade modellen har tillämpats på Gävle Hamn AB och följaktligen 

rekommendationer till företaget utformats. Exempel på rekommendationer till företaget är 

att investera i ett truckdatasystem, öka antalet ordrar, eliminera slöserier, utreda 

möjligheten att flytta verksamheten till ett annat område och införa en ny strategi för 

prissättning (se 7 Rekommendationer till Gävle Hamn AB). Modellen är även tänkt att 

kunna tillämpas av andra företag för att effektivisera containerhantering. 



 

 

Abstract 

The trend towards global markets requires cost effective and flexible freight, for which 

purpose shipping with containers can be used. This type of freight has thus in recent years 

acquired an increasingly important role in international maritime transport, which has 

increased the pressure of effectiveness in container operations, as competition in the area 

has grown tougher. Gävle Hamn AB is an important part of a supply chain, with the 

purpose to deliver timber extracted from Swedish forest industry to distributors 

worldwide. The part of the chain which is represented by Gävle Hamn AB includes 

loading of the timber in containers. The company has a problem with the effectiveness of 

container operations and has asked for help to design proposals for improvements to raise 

this. This thesis is therefore concerning analysis of container handling inside of a port 

area. 

 

Factors affecting the efficiency of a supply chain as well as in a container business have 

been identified. In a supply chain, such factors can be the composition of operators and 

how well they communicate with each other. Efficiency factors in a container business 

comprise among others of the types of containers, communication and transportation. 

 

To enable a science-based analysis of Gävle Hamn AB's operations, a model for analysis 

and improvements of container handling inside of a port area has been developed, which 

also includes the total flow from raw material supplier to the final customer. The model 

has been divided into external and internal flows. External flows include operators and 

the communication between them and internal flows include, among other things, internal 

transportation, containers, internal communication, elimination of waste and calculation 

of logistics costs. 

 

Gävle Hamn AB's operations have been mapped and problem areas identified. The 

methods used to collect empirical data for the mapping are surveys, observations, 

collection of secondary data and benchmarking. 

 

The designed model has been applied to Gävle Hamn AB and consequently 

recommendations to the company formulated. Examples of recommendations to the 

company is to invest in a computer system for vehicles, increase the number of orders, 

eliminate waste, investigate the possibility of moving the business to another area and 

introduce a new pricing approach (see 7 Recommendations to Gävle Hamn AB). The 

model can also be applied by other companies to improve their container handling.





1 

 

Innehållsförteckning 
1 Introduktion ................................................................................................................ 3 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................. 3 

1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................... 5 

2 Metod .......................................................................................................................... 6 

2.1 Intervjuundersökning .......................................................................................... 6 

2.2 Observation ......................................................................................................... 7 

2.3 Insamling av sekundärdata .................................................................................. 8 

2.4 Benchmarking ..................................................................................................... 8 

2.5 Litteraturstudie .................................................................................................. 10 

2.6 Kritisk granskning ............................................................................................. 11 

2.6.1 Reliabilitet ................................................................................................. 11 

2.6.2 Validitet .................................................................................................... 12 

2.6.3 Generaliserbarhet ...................................................................................... 12 

3 Teoretisk referensram ............................................................................................... 14 

3.1 Aktörer .............................................................................................................. 14 

3.1.1 Utformning av logistikverksamhet i flödeskedjor .................................... 15 

3.1.2 Eliminering av aktörer .............................................................................. 16 

3.2 Interna Terminal Transporter (ITT) i containerverksamheter ........................... 16 

3.2.1 Transportmedel för ITT ............................................................................ 17 

3.2.2 Effektivitet inom ITT ................................................................................ 19 

3.3 Containrar ......................................................................................................... 20 

3.4 Logistikkostnader .............................................................................................. 22 

3.4.1 Kostnadstyper ........................................................................................... 22 

3.4.2 Att beräkna logistikkostnader vid förändringar ........................................ 24 

3.5 Kommunikation och informationssystem ......................................................... 25 

3.5.1 Kommunikationsmetoder .......................................................................... 25 

3.5.2 Kommunikationstyper............................................................................... 28 

3.5.3 Informationssystem i en flödeskedja ........................................................ 29 

3.6 Lean begrepp och verktyg ................................................................................. 31 

3.6.1 Den japanska sjön ..................................................................................... 32 

3.6.2 Muda ......................................................................................................... 32 

3.6.3 Just-In-Time .............................................................................................. 33 

3.6.4 5S .............................................................................................................. 33 

3.6.5 Delaktighet vid förändringar ..................................................................... 34 



 

2 

 

3.7 Ledtid ................................................................................................................ 35 

3.8 Ställtid ............................................................................................................... 36 

3.9 Märkning, identifiering och adressering ............................................................ 37 

3.9.1 Streckkodssystem ...................................................................................... 38 

3.9.2 Elektronisk märkning ................................................................................ 38 

3.10 Leveransserviceelement .................................................................................... 39 

4 Modell för analys och förbättring av containerhantering inom ett hamnområde ...... 42 

4.1 Externa flöden ................................................................................................... 43 

4.2 Interna flöden .................................................................................................... 44 

5 Nulägesbeskrivning och benchmarking .................................................................... 51 

5.1 Nulägesbeskrivning ........................................................................................... 51 

5.1.1 Flödeskartläggning .................................................................................... 51 

5.1.2 Resultaträkning .......................................................................................... 57 

5.1.3 Identifierade problem hos Gävle Hamn AB .............................................. 58 

5.2 Benchmarking ................................................................................................... 60 

5.2.1 Stuffning av virke hos ett konkurrerande företag ...................................... 60 

5.2.2 Sammanställning av resursutnyttjande hos två företag ............................. 61 

6 Analys ........................................................................................................................ 63 

6.1 Tillämpning av modellen hos Gävle Hamn AB ................................................ 63 

6.1.1 Externa flöden ........................................................................................... 63 

6.1.2 Interna flöden ............................................................................................ 67 

6.2 Validering av modellen ..................................................................................... 84 

6.3 Analys av övriga identifierade problem hos Gävle Hamn AB .......................... 85 

7 Rekommendationer till Gävle Hamn AB .................................................................. 89 

8 Slutsatser ................................................................................................................... 91 

8.1 Vilka faktorer inverkar på effektiviteten i en flödeskedja samt inom en 

containerverksamhet? .................................................................................................... 91 

8.2 Hur kan en modell för analys och förbättring av containerhantering inom ett 

hamnområde se ut? ........................................................................................................ 91 

8.2.1 Externa flöden ........................................................................................... 92 

8.2.2 Interna flöden ............................................................................................ 92 

8.3 Inom vilka områden hos Gävle Hamn AB finns utrymme för förbättringar, med 

avseende på kostnad och effektivitet? ........................................................................... 94 

8.4 Vilka rekommendationer kan ges till Gävle Hamn AB, för att öka effektiviteten 

inom deras del av flödet?............................................................................................... 94 

8.5 Fortsatta studier ................................................................................................. 95 

Källförteckning .................................................................................................................. 96 



3 

 

1 Introduktion 

Här introduceras detta examensarbete med beskrivning av dess bakgrund, syfte, 

frågeställningar och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

De senaste decennierna har utvecklingen av informations- och transportsystem lett till att 

företag vidgat sina marknader, både vad gäller försäljning och produktion, från lokala till 

globala sådana (Christopher, 2011). Trenden är att företag flyttar produktionen av sina 

produkter till andra världsdelar än de ska säljas i, samtidigt som kunder idag förväntar sig 

korta leveranstider och en hög grad av service. Konkurrensen för företag på den globala 

marknaden ökar således och endast de som har någon form av fördel gentemot 

konkurrenterna överlever långsiktigt. Christopher (2011) skriver om Harvard Business 

School professorn Michael Porter, som menar att företag bör genomsöka varje intern 

aktivitet efter konkurrenskraftiga fördelar. De aktiviteter som saknar sådana fördelar bör, 

enligt Porter, bli föremål för outsourcing och istället utföras av andra företag som kan 

skapa en värde- eller kostnadsmässig fördel för huvudföretaget i fråga. 

 

Outsourcingen av produktionsprocesser var, enligt bl.a. Chamberland (2003), av denna 

anledning väldigt vanligt i slutet av 1990- och början av 2000-talet och denna trend håller 

i sig även idag. Detta tillvägagångssätt kan försvåra företagens arbete med att uppnå 

effektiva flöden. Anledningen till detta är att outsourcing ökar antalet aktörer i produkt- 

eller tjänsteflöden avsevärt och skapar stora nät av sammankopplade företag, vilka skapar 

flöden av material och information från råvara till kund. Dessa nätverk kallas ofta supply 

chains, försörjningskedjor eller distributionskanaler, men benämns i detta arbete 

flödeskedjor. Alla företag som ingår i en flödeskedja påverkar dess helhet vad gäller 

kostnad och värde för kunden och Christopher (2011) menar att konkurrensen idag 

följaktligen inte gäller företag mot företag, utan flödeskedja mot flödeskedja. 

 
Då företag börjat inse värdet av att ha en välfungerande flödeskedja strävar allt fler efter 

att utveckla och optimera samarbetet företagen emellan för att kunna ge kunderna 

produkter med god kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Välfungerande och effektiva 

företag blir önskvärda samarbetspartners i befintliga flödeskedjor medan företag med 

problem i pris- eller kvalitetsaspekter löper risken att bytas ut mot en konkurrent. 
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De globala flödeskedjorna kräver allt mer välfungerande och effektiva logistiklösningar, 

för att slutkundens behov ska kunna tillfredsställas. Produkter ska fraktas så snabbt som 

möjligt, utan att ta skada och till lägsta möjliga kostnad. Kostnadseffektiva och smidiga 

godstransporter efterfrågas och frakt med containrar är ett medel för att uppnå sådana. 

Denna typ av frakt har de senaste åren följaktligen fått en allt viktigare roll inom 

internationella sjötransporter (Cullinane et al., 2006; Steenken et al., 2004). Steenken et 

al. (2004) redovisar en fördubbling av containerfrakt på världshaven de senaste tio åren 

och menar att över 60 % av all last som skeppades på världshaven år 2004 fraktades i 

containrar. Denna ökning av containerfrakt har de senaste åren resulterat i att fler hamnar 

med containerterminaler har etablerat sig och därmed att konkurrensen på marknaden 

hårdnat. Hamnar som arbetar med containerhantering måste därför investera stora 

summor pengar i hanteringsutrustning, för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft genom 

att minska kostnader för containerindustrin (Cullinane et al., 2006). 

 

Gävle Hamn AB är en viktig del av en flödeskedja med många aktörer. Denna kedja har 

som syfte att leverera virke utvunnet ur svensk skogsindustri till distributörer världen 

över. Den del av flödet som utgörs av Gävle Hamn innefattar lastning, även kallat 

stuffning, av virket i containrar. Inom sådana verksamheter måste flera processer 

samverka för att effektiva flöden ska kunna uppnås. Förutom själva stuffningen blir t.ex. 

Interna Terminal Transporter (ITT) allt viktigare för att erhålla effektiva flöden (Vis och 

de Koster, 2003). Dessa transporter innefattar förflyttningar av material och containrar 

inom containerterminalerna. I Vis och de Koster (2003) lyfts Van Horssens idéer fram. 

Han menar att nya teknologiska lösningar måste utvecklas för att klara av ökningen av 

containerhantering i framtiden. 

 

En litteraturstudie som genomförts under detta arbete visar att det finns ett behov av att 

undersöka containerverksamheter. Det är även aktuellt med en studie som utreder hur 

olika aktörer i en flödeskedja påverkar dessa verksamheter. Resultaten av arbetet kan 

således vägleda företag att skräddarsy sina flödeskedjor och även sina interna processer 

inom containerhantering för att uppnå effektivare flöden. 

 



5 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att utforma en modell för analys och förbättring av 

containerhantering inom ett hamnområde, där även det totala flödet från råvaruleverantör 

till slutkund beaktas. Modellen ska tillämpas hos Gävle Hamn AB och därefter 

utvärderas. 

 

Följande frågeställningar kommer att besvaras i uppsatsen: 

 

 Vilka faktorer inverkar på effektiviteten i en flödeskedja samt inom en 

containerverksamhet? 

 Hur kan en modell för analys och förbättring av containerhantering inom ett 

hamnområde se ut? 

 Inom vilka områden hos Gävle Hamn AB finns utrymme för förbättringar, med 

avseende på kostnad och effektivitet? 

 Vilka rekommendationer kan ges till Gävle Hamn AB, för att öka effektiviteten 

inom deras del av flödet? 
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2 Metod 

Här presenteras de metoder som använts vid insamling av data under arbetets gång. 

Dessa metoder är intervjuundersökningar, observationer, insamling av sekundärdata och 

benchmarking. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet i de resultat som de beskrivna metoderna genererat. 

 

2.1 Intervjuundersökning 

Under den empiriska datainsamlingen har kvalitativa intervjuer varit en metod som 

använts för att samla in data. Intervjuerna har strukturerats med ett tydligt tema och 

inriktning. Frågorna under intervjuerna har dock främst varit semi-strukturerade, så 

kallade öppna frågor. Detta innebär att respondenten inte varit begränsad till ett visst antal 

svar, utan fått svara fritt på frågorna som ställts. Detta uppmuntrar till meningsfulla svar 

eftersom det finns utrymme för respondenten att uttrycka och förklara sina egna åsikter 

och perspektiv (Biggam, 2011). Semi-strukturerade intervjuer ger möjligheten att under 

intervjutillfället ta bort frågor som inte längre är relevanta och även att ställa ytterligare 

frågor kring något respondenten har nämnt. Utöver öppna frågor har även frågor med ett 

begränsat antal svarsalternativ ställts, då situationen har krävt ett specifikt svar på en eller 

flera frågor. 

 

Intervjuer har genomförts med involverad personal på Gävle Hamn AB, samt i flödet 

involverade parter. Intervjuer som genomförts hos Gävle Hamn AB har involverat en 

anställd på ekonomiavdelningen, en administrativ person, en områdeschef, två 

truckförare, två moverförare och en containertruckförare.  Dessa intervjuer har utförts på 

plats, delvis under pågående arbeten och delvis mer strukturerat på ett kontor. Frågorna 

har varierat beroende på vilket område intervjuerna var menade att bringa ljus över. 

Genom att jämföra olika perspektiv och problemområden som framgått under 

intervjuerna har en mer korrekt bild av verksamheten kunnat erhållas. Intervjufrågor och 

svar har antecknats av två personer under intervjun. Vid avslutande av en intervju har det 

säkerställts att det som antecknats är korrekt uppfattat, genom att respondenten fått intyga 

att anteckningarna inte innehållit misstolkningar. 

 

Utanför Gävle Hamns ABs verksamhet har intervjuer genomförts med personer 

representerande ett sågverk, två speditionsföretag, en maskinleverantör och ett 

konkurrerande stuffningsföretag. Intervjuer med utomstående parter, såsom sågverk och 



7 

 

speditionsföretag, har genomförts via telefon. Kontaktuppgifter till sådana parter har 

erhållits genom Gävle Hamn AB, för att säkerställa att personer med insikt i den berörda 

verksamheten har intervjuats. 

 

2.2 Observation 

Observation är en metod där observatören systematiskt iakttar och dokumenterar 

händelser om en viss aktivitet som är av intresse (Bowling, 2009). Att utföra 

observationer av exempelvis beteende, handlingar och samspel är en utmärkt metod för 

att få djupare förståelse av en komplex situation än vad som kan erhållas av t.ex. 

intervjuer (ibid.). Människor beskriver verkligheten subjektivt, vilket gör observationer 

till en bättre metod för att beskriva denna sanningsenligt (Cohen et al., 2007). Viktigt att 

ha i åtanke vid en observation är att informationsgivaren kan anstränga sig och jobba 

snabbare, då denne vet att observatören är närvarande, vilket förstör validiteten och 

reliabiliteten i observationen (Bowling, 2009; Cohen et al., 2007; Saunders et al., 2012). 

Olika typer förekommer, av vilka några beskrivs nedan (Cohen et al., 2007; Saunders et 

al., 2012). 

 

 Strukturerad observation – Observationen är oftast uppstrukturerad innan den 

utförs och svarar på hur ofta saker och ting händer istället för varför de sker. 

 

 Deltagande observation – Detta innebär att observatören deltar i aktiviteterna 

samtidigt som denne observerar vad som sker. Det är en bra metod som 

förklarar vad som händer, speciellt i sociala situationer. Vid denna typ av 

observation erhåller observatören även informationsgivarens åsikter och 

attityder samt vilken atmosfär som råder vid aktiviteterna. 

 

I detta examensarbete har observationer använts som en primär datainsamlingsmetod. 

Observationer har utförts för att utreda arbetssätt och potentiella problem vid 

containerstuffning med hjälp av loadplate (hanteringsutrustning för att placera gods i 

containrar), lossning av virke från lastbil och tåg samt byte och transporter av containrar. 

Deltagande observation har använts för att få en bild av hur de olika informationsgivarna 

uppfattar processerna. När alla olika steg inom processerna observerats, strukturerades 

observationerna upp för att t.ex. tider för utförande av olika moment skulle mätas. 

Observationerna har vanligen genomförts från avstånd av den anledningen att 

informationsgivaren inte ska uppleva någon press, vilket ökat validiteten och 
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reliabiliteten i resultaten av observationerna.  Observationsprotokollen som förts återfinns 

i Bilaga 1. 

 

2.3 Insamling av sekundärdata 

Sekundärdata är material som redan finns tillgängligt för t.ex. forskningsstudier 

(Bowling, 2009). Personer som har tillgång till materialet har möjligheten att analysera 

detta, för att t.ex. addera ny kunskap, tolkningar eller slutsatser (Saunders et al., 2012). 

Sekundärdata kan vara obearbetad data eller redan publicerat material och kan vara både 

kvalitativ och kvantitativ. Sekundärdata inom organisationer kan t.ex. vara information 

om löner eller försäljningsstatistik (ibid.) Nackdelar med insamling av sekundärdata är att 

forskaren själv inte har kontroll över datan. Detta betyder att urvalet, kvaliteten samt hur 

datan har insamlats resulterar i att det blir mycket svårt att validera den (Sørensen et al., 

1996). Därför bör forskaren själv utvärdera om den data som används är pålitlig och om 

källan är trovärdig, d.v.s. vilken metod som använts för att samla in denna och om den 

finns beskriven, vem som samlat in datan och om denne är pålitlig. Forskarens egen 

utvärdering bör även omfatta sannolika mät- eller tolkningsfel (Saunders et al., 2012). 

 

Information angående löner, overheadkostnader för administrativ personal och 

resultaträkningen för 2012 har erhållits av Gävle Hamn AB. Prisuppgifter och 

information angående en loadplate har erhållits från maskinleverantören. Andra 

sekundärdata som använts är vetenskapliga artiklar, internetkällor och böcker. 

 

2.4 Benchmarking 

Benchmarking är en metod att jämföra den egna verksamheten med andra, för att göra 

relativa bedömningar av denna möjliga. Enligt Christopher (2011) finns tre 

nyckelfaktorer för att uppnå användbara resultat vid benchmarking. Den första är att välja 

parametrar att jämföra som kunderna värderar högt. Den andra är att inte endast jämföra 

sig med konkurrenter, utan även med de bästa företagen i branschen. Den tredje 

nyckelfaktorn är att förutom att jämföra resultat, även inkludera aktiviteter och processer.  

 

Benchmarking innebär sammanfattningsvis att jämföra det egna företagets produkter, 

processer, service och arbetssätt med de hos de mest framgångsrika konkurrenterna, på ett 

sätt som tydliggör kundernas syn på dessa parametrar (Christopher, 2011). I enlighet med 
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ovannämnda beskrivning av benchmarking måste en utvärdering av den egna 

verksamheten utföras, innan en jämförelse kan göras med andra verksamheter (Elg, 

2007). 

 

Elmuti och Kathawala (1997) beskriver att benchmarking bl. a. kan innefatta jämförelser 

av processer inom samma företag, med ett företag som arbetar med liknande processer 

men befinner sig i en annan bransch eller med ett företag i samma bransch. Elg (2007) 

nämner ett antal fördelar med att använda sig av benchmarking vid förändringsprocesser: 

 

 Företaget motiveras att förändra och förbättra den egna verksamheten, samt att 

lärandeprocesser utvecklas. 

 

 Vid inslag av andra idéer ökar möjligheten att förstå den egna verksamheten samt 

förhålla sig kritiskt till denna. 

 

 Prestationsmått hos andra företag kan användas som referenspunkter vid 

uppsättning av mål i den egna verksamheten. 

 

 Idéer om nya arbetssätt kan erhållas. 

 

Karlöf (2009) poängterar dock att benchmarking är en källa till inspiration och kreativitet, 

inte ett verktyg för att kopiera andra verksamheter. 

 

Benchmarking har i detta arbete utförts hos ett konkurrerande företag till Gävle Hamn 

AB. Det benchmarkade företaget kan anses vara ett av de bästa i branschen, åtminstone 

bland de som direkt konkurrerar med Gävle Hamn AB, vilket ökar värdet av resultaten 

(se Christopher, 2011). Vid utförandet av benchmarkingen besöktes det studerade 

företaget och en intervju med marknadsansvarige genomfördes (se 2.1 

Intervjuundersökning). Utöver denna utfördes även observationer inom företagets 

industriområde, tillsammans med marknadsansvarige, för att en uppfattning om deras 

arbetssätt skulle erhållas. 

 

Vid intervjun såväl som vid observationerna låg nulägesbeskrivningen av Gävle Hamn 

ABs verksamhet som grund för den information som söktes. Anledningen till detta är att 

resultaten av benchmarking-studien sedan skulle kunna jämföras med de som erhållits 

hos Gävle Hamn AB, i enlighet med Christopher (2011) och Elg (2007). Resultaten av 
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benchmarkingen presenteras i 5.2 Benchmarking och har använts för att bedöma 

prestationer hos Gävle Hamn AB samt för att ge idéer om hur verksamheten hos nämnda 

företag kan utvecklas och förbättras. 

 

2.5 Litteraturstudie 

För att insamla den data som utgör den teoretiska referensramen, ett underlag för 

utformande av modellen som använts för analyser i arbetet, har en litteraturstudie 

genomförts. I en litteraturstudie insamlas och sammanställs data inom ämnesområdet från 

känd litteratur, såsom journalartiklar, konferensartiklar och böcker (Biggam, 2011). En 

litteraturstudie kan, enligt Denney och Tewksbury (2012), användas för att en helhetsbild 

av ämnesområdet ska uppnås. Helhetsbilden visar, förutom vad som är känt inom 

området, även vilka tomrum som finns att fylla inom detta. Denna kunskap kan ge idéer 

om lämpliga infallsvinklar att undersöka vidare. Litteraturstudien blir på så sätt en metod 

för den studerande att utbilda sig själv inom ämnesområdet, vilket ger denna goda 

möjligheter att kunna utföra ett arbete som kan utgöra ett bidrag till den kända litteraturen 

(ibid.). 

 

Ett antal böcker som använts i litteraturstudien utgör kurslitteratur i kurserna 

Kvalitetsstyrning, Scientific theory and writing, Supply chain management, 

Distributionslogistik, Produktionslogistik, Grunläggande logistik samt Lean och 

ledarskap i produktionssystem på Högskolan i Gävle. Andra böcker som använts har 

hämtats från biblioteket på samma skola. 

 

Den databas som använts för att söka artiklar i litteraturstudien är Google Scholar. 

Följande sökord har använts i databasen: ‘container efficiency’, ‘container port 

efficiency’, ‘container terminal efficiency’, ‘container transport’, ‘Inter Terminal 

Transport’, ‘container transport efficiency’, ‘Inter Terminal Transport efficiency’, 

‘container terminal productivity’, ‘efficiency definition’, ‘outsourcing’, ‘logistics’, ‘third 

party logistics’, ‘logistics cost’, ‘cost model’, ‘DEA DFA SFA’, ‘supply chain 

management’, ‘supply chain management efficiency’, ‘customer service’, 

‘responsiveness’, ‘5S’, ‘Lean production’, ‘muda’, ‘moda’, ‘respect for the people’, 

‘literature review’, ‘secondary data method’, ‘observation method’, ‘container loading’, 

‘container loading problems’, ‘RFID’. Utifrån abstract-avsnitten i en mängd funna 

artiklar har en bedömning gjorts huruvida dessa är relevanta för studien eller inte. 
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Internetkällor som använts har hittats via sökmotorn Google. De sökord som använts i 

sökmotorn är: ’mover’, ’mover container’, ’mover container transport’, ’mover transport’, 

’container typer’. 

 

2.6 Kritisk granskning 

Här följer en kritisk granskning av de metoder som använts för att samla in data under 

studien och således även de resultat och slutsatser som genererats. Begreppen reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet förklaras, vilka använts för att utvärdera arbetet ur en 

vetenskaplig synvinkel. 

 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en studie avser huruvida resultaten är trovärdiga eller inte, vilket betyder 

att denna beror av utförandet av datainsamlingen. För att uppnå resultat med hög 

reliabilitet måste detaljer redovisas, om hur den empiriska datainsamlingen utförts 

(Biggam, 2011). Sådana detaljer avser t.ex. den plats där intervjuer ägt rum, vem eller 

vilka som intervjuats, hur intervjuerna genomfördes och vilka resultat som uppnåddes. 

För att en studie ska vara trovärdig måste dess metoder vara beskrivna så att någon annan 

kan utföra en liknande studie, på en liknande testgrupp och uppnå liknande resultat 

(Cohen et al., 2007). 

 

En annan förutsättning för hög trovärdighet i en studie är opartiskhet (Biggam, 2011). 

Resultat och slutsatser som påstås representera en stor population, men som härstammar 

från intervjuer med utvalda personer, är exempel på icke-trovärdiga. Insamlingen av data 

måste därför noga planeras och utföras på rätt sätt. Helt opartisk data är dock inte möjlig 

att uppnå, utan den som utför undersökningen måste arbeta för att erhålla så opartiska 

resultat som möjligt (Biggam, 2011; Phillips och Pugh, refererade i Biggam, 2011). 

 

Reliabilitet är, tillsammans med validitet, en nyckelfaktor för att uppnå användbara 

studieresultat, både för utövare av marknadsstudier och akademiker (Riege, 2003). 

Studier med hög reliabilitet och validitet visar att resultaten är tillförlitliga och kan 

således användas vid beslutsfattande av förändringar inom företag. 

 

De resultat som presenteras i denna studie bör hålla god trovärdighet. Vid insamling av 

data har opartiskhet ständigt eftersträvats, för att resultaten ska kunna utgöra ett viktigt 
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bidrag till företag med containerhantering. Vid intervjuer har så kallade ledande frågor 

undvikits och vid observationer har syftet varit att föra observationsprotokoll (se Bilaga 

1) över fakta och utelämna personliga åsikter. Intervjuer och observationer har beskrivits 

så väl att vem som helst kan utföra en liknande studie och bör således uppnå jämförbara 

resultat som de som presenteras i denna rapport. 

 

2.6.2 Validitet 

En studie har hög validitet om den är uppbyggd kring väl beprövade strategier och 

metoder för datainsamling och analysering av data, vilka är relevanta för studiens 

karaktär (Biggam, 2011). Hög validitet uppnås således genom noga planering av vilka 

metoder som ska användas för att samla in den empiriska datan samt hur denna sedan ska 

analyseras. Detta ska utföras med, för studien, lämpliga metoder som är väl beprövade i 

den akademiska världen. 

 

Hög validitet är en nyckelfaktor för att åstadkomma användbara studier och en sådan utan 

validitet är helt oanvändbar (Cohen et al., 2007). Studier med hundraprocentig validitet är 

dock inte möjliga att uppnå och validiteten bör därför ses som en grad på en skala istället 

för ett absolut tillstånd (Gronlund, refererad i Cohen et al., 2007). 

 

Mays och Pope refereras i Malterud (2001) och ger förslag på metoder och 

tillvägagångssätt som ökar validiteten i en studie. Dessa är bl. a. triangulering av data och 

utförligt beskrivna metoder och analyser. 

 

Validiteten i studien får anses vara hög, då de metoder som använts för att samla in data 

valts med omtanke samt är väl beprövade inom den akademiska världen. Intervjuer har 

genomförts med kunniga inom området som studerats, för att möjliggöra en sanningsenlig 

beskrivning av verksamheten. Resultaten av dessa har styrkts och jämförts med de från 

observationer samt sekundärdata och vetenskaplig litteratur har använts vid analyser av 

den empiriska datan. 

 

2.6.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet i en fallstudie avser huruvida resultaten i denna kan representera annat 

än just det som studerats. Gomm et al. (2000) beskriver god generaliserbarhet med en 

metafor, där studien är en microsom som utgör en liten del av ett stort system, där hela 
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systemet fungerar som den studerade microsomen. Generaliserbarhet av den grad som 

beskrivs i exemplet är dock enligt Gomm et al. (2000) mycket svår eller omöjlig att 

uppnå. För att resultat av en studie ska gå att generalisera måste det studerade objektet 

vara exakt lika det som resultaten ska vara möjliga att generaliseras på. 

 

Gomm et al. (2000) nämner att Lincoln och Guba förkastar teorin om att resultat från 

forskning ska vara möjlig att generalisera, då den sociala världen inte är uppbyggd av 

lagar och att studier således inte kan utföras opartiskt. Även Stake refereras i Gomm et al. 

(2000) och beskriver en typ av fallstudier som inte nödvändigtvis måste kunna 

generaliseras. Denna typ benämns ’intrinsic case studies’ och avser studier med syfte att 

utgöra ett värde för företaget där den är utförd och inte för någon extern part. 

 

Även Biggam (2011) menar att resultat av fallstudier kan vara svåra att generalisera då 

inget företag fungerar exakt lika som ett annat. De resultat som denna studie genererat har 

således med största sannolikhet högst värde för det studerade företaget Gävle Hamn AB, 

varför man kan anse att typen av studie till viss del liknar den som beskrivs av Stake i 

Gomm et al. (2000). Detta innebär inte att studien är värdelös ur andra företags 

perspektiv. Den modell som utformats för att analysera den empiriska datan i arbetet är 

uppbyggd kring litteratur som behandlar effektivitetsfaktorer i containerverksamheter och 

bör därför vara generaliserbar, åtminstone till stor grad, i sådana verksamheter. 

Utformande av en generaliserbar modell för analys och förbättring av 

containerverksamheter inom hamnområden har varit ett syfte med detta arbete, vilken 

anses har åstadkommits. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt beskrivs den teori som litteraturstudier i arbetet genererat. Denna utgör 

således en grund för modellen för analys och förbättring av containerhantering inom ett 

hamnområde. 

 

3.1 Aktörer 

En flödeskedja, även kallad försörjningskedja eller supply chain, består av ett flertal 

aktörer med olika uppgifter och ansvar. Vanliga aktörer är leverantörer, varuproducenter, 

transportörer och speditörer (Lumsden, 2006). Leverantörer förser varuproducenten med 

råmaterial eller komponenter, vilken sedan producerar eller monterar den färdiga 

produkten. Transportörers uppgift består oftast i att transportera material eller färdiga 

produkter mellan två geografiska punkter, varför det vanligtvis är små skillnader mellan 

olika transporttjänster (Tarkowski et al., refererade i Lumsden, 2006). Däremot finns 

transportföretag som förutom att utföra själva transporten, även erbjuder kunderna andra 

tjänster, såsom mellanlagring eller ompaketering. En speditör kan, i likhet med 

transportörer, utföra transporter av material och produkter. Det som kännetecknar en 

speditör är dock att denne utför och ansvarar för administrativa tjänster, såsom 

förtullning, lastning och lossning av gods i hamnar, kommunikation mellan olika parter i 

flödeskedjan och val av transportör, om transporten inte utförs av speditören själv 

(Lumsden, 2006). 

 

En flödeskedja innehåller flera logistiska utmaningar. Oavsett hur många aktörer som 

verkar i kedjan eller vilka produkter som ingår måste material, komponenter och 

produkter transporteras mellan dessa aktörer och i slutändan till kunden som ska 

konsumera produkten. För att utföra dessa transporter finns olika typer av lösningar, inom 

vilka antalet aktörer och deras arbetsuppgifter varierar. Lumsden (2006) beskriver olika 

former av samarbete vad avser logistiska funktioner i en flödeskedja. Dessa innefattar 

enpartslogistik (1PL), tvåpartslogistik (2PL), trepartslogistik (3PL), fyrpartslogistik (4PL) 

och fempartslogistik (5PL) och karaktäriseras efter hur många parter som är inblandade i 

de logistiska funktionerna.  
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3.1.1 Utformning av logistikverksamhet i flödeskedjor 

Enpartslogistik innebär att en aktör i ett flöde ansvarar för de logistiska funktionerna. 

Denna aktör är vanligtvis varuproducenten eller en leverantör, men kan även vara kunden 

som ska köpa produkten. I ett fall där varuproducenten själv hanterar hela sin logistik 

måste denna emballera, paketera, transportera och leverera produkter till en given plats 

hos mottagaren. För att klara av detta krävs att producenten har tillräcklig 

transportutrustning och personal för att kunna sköta alla dessa funktioner, vilket innebär 

att mycket kapital binds i denna del av verksamheten. Det producerande företaget måste 

således se distributionen av produkter som en del av kärnverksamheten för att detta 

arbetssätt ska kunna vara en tänkbar lösning. 

 

Tvåpartslogistik betyder att två aktörer samarbetar vad gäller de logistiska funktionerna, 

såsom emballering, paketering, kontroll, transport och lagerhållning. Det producerande 

och det köpande företaget utformar en effektiv lösning sinsemellan, i vilken en av dessa 

transporterar material eller produkter mellan företagen (ibid.). 

 

Trepartslogistik, även kallat kontraktslogistik, fungerar så att en tredje part anlitas för att 

utföra en del eller alla logistiska aktiviteter mellan två företag (Lumsden, 2006). 

Trepartslogistik innebär således att företagen använder en form av outsourcing av deras 

logistiska aktiviteter, för att själva kunna fokusera på deras kärnkompetenser (Olhager, 

2000). Oskarsson et al. (2006) nämner två fördelar med att anlita en extern aktör att 

hantera logistikverksamheten. De menar att tredjepartsföretagen har en möjlighet att 

samordna flera företags logistikverksamheter och på så sätt utnyttja transportmedel och 

andra logistiska funktioner fullt ut. Dessa företag besitter även den logistikkompetens 

som krävs för att hantera mer avancerade logistiklösningar, vilken producerande företag 

köper av den tredje parten, istället för att lägga ner tid och pengar på att själva 

upprätthålla en sådan typ av kompetens. 

 

Hertz och Alfredsson (2003) förklarar att utnyttjandet av ett tredjepartsföretag ökar i och 

med den ständigt ökande efterfrågan på avancerade logistiska lösningar. Dessa företag 

måste hela tiden utvecklas för att kunna erbjuda varje företag de tjänster som dessa 

efterfrågar och har nytta av. Samtidigt måste logistikföretagen bygga upp verksamheten 

så att de klarar av att koordinera hela nätverket av kunder på ett effektivt sätt. 

 

Fyrpartslogistik är nära besläktat med trepartslogistik, med den skillnaden att ytterligare 

en aktör anlitas för att utföra logistiska aktiviteter. Lumsden (2006) skriver att många 
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speditörer hanterar administrativa aktiviteter och anlitar transportörer som utför själva 

transporterna. Christopher (2011) menar att principen bakom fyrpartslogistik är att inget 

företag besitter den kompetens som krävs för att hantera avancerade logistiska lösningar 

på dagens globala marknad. En tredje part med djup kunskap om nätverk av företag kan 

därför anlitas, för att planera och styra hela flödets logistikaktiviteter. Detta företag 

besitter ofta även den kunskap om vilka transportörer som lämpar sig bäst för att utföra 

vissa uppdrag och kan således anlita och koordinera dessa. 

 

Fempartslogistik är enligt Lumsden (2006) ett nytt begrepp, som tar genomförandet av 

logistikverksamheten i en flödeskedja till en ytterligare nivå. Logistikföretaget erbjuder 

här, förutom materiella och administrativa lösningar, även tjänster såsom e-handel. Detta 

innebär att nämnda företag kommer att styra alla parter i kedjan och samtidigt erbjuda en 

egen e-handelsverksamhet (Ericsson, refererad i Lumsden, 2006). 

 

3.1.2 Eliminering av aktörer 

På senare tid har värdet av mellanhänder ifrågasatts och företag har försökt reducera 

antalet aktörer i flödeskedjan, istället för att utöka detta (Mattsson, 2002). Vilka aktörer 

som kan elimineras finns inget generellt svar på, utan det varierar mellan olika typer av 

flödeskedjor. Endast de som på något sätt tillför ett mervärde för kunden som ska 

konsumera produkten har en motiverad plats i kedjan. De aktörer som inte tillför värde i 

form av produktförbättringar eller service ökar istället kundens pris för produkten och 

även komplexiteten i kedjan. 

 

Även då mellanhänder elimineras ur flödet, finns de funktioner dessa tillhandahållit 

fortfarande kvar. Detta innebär att man måste finna nya lösningar för att inte minska 

värdet för slutkunden, t.ex. att föra över dessa funktioner till andra aktörer i flödet. 

Utvecklingen av IT- och kommunikationstjänster har givit företag billiga och effektiva 

verktyg att använda istället för dyra mellanhänder. Som ett exempel kan kunder världen 

över numera placera ordrar och få information om leveranser via internet, istället för att 

lokala distributörer måste tillhandahålla sådan service (ibid.). 

 

3.2 Interna Terminal Transporter (ITT) i containerverksamheter 

En nyckelfaktor för att uppnå effektivitet i containerverksamheter är Interna Terminal 

Transporter (ITT). Duinkerken et al. (2006) summerar de uppgifter som ska skötas av 
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ITT. Dessa transportmedel ska vid rätt tidpunkt hämta containrar där de är placerade, 

varefter dessa ska avlämnas punktligt vid den önskade destinationen. Vid speciella 

tillfällen kan transportmedlen även användas som ett mellanlager på hjul eller placera 

containrar på marken i en så kallad transportstapel (ibid.). 

 

3.2.1 Transportmedel för ITT 

Transportmedel som används för ITT delas, av Steenken et al. (2004), in i två olika typer. 

Den första typen benämner de ’passiva’ fordon, vilka inte kan lyfta containrar själva utan 

behöver en kran till hjälp för av- och pålastning. Fordon som placeras i denna grupp är 

lastbilar med släp, multi-släp system (eng. MTS) och automatiskt styrda fordon (eng. 

AGV). Den andra typen utgjörs av fordon som själva kan lyfta upp containrar för vidare 

transport. I denna grupp placeras fordon såsom automatiska grensletruckar (eng. ALV), 

gaffeltruckar och containertruckar (eng. reachstackers). Funktion och kapacitet hos fem 

transportmedel förklaras mer detaljerat under rubrikerna nedan. 

 

 Multi-släp system (MTS) 

 

Ett MTS består av ett antal släpvagnar 

sammankopplade till ett tåg (Duinkerken et al., 

2006; Ottjes et al., 1996). Detta kan lastas med 

en eller flera containrar beroende på antalet 

sammankopplade vagnar (se Figur 1). 

Släpvagnarna lastas och lossas med hjälp av ett 

kranfordon och dras av ett manuellt styrt 

fordon mellan terminaler och lagerområden 

(ibid.). I en beskriven modell kopplar 

dragfordonet på vagnarna på 65 sekunder och 

kan dra tåget i en hastighet av 6.6 m/s 

(Duinkerken et al., 2006).                            

 

 Automatiskt styrda fordon (AGV) 

    

En AGV är ett fordon som lastas och lossas av ett kranfordon (se Figur 2) och kan utan 

förare åka förutbestämda transportsträckor (Ottjes et al., 1996; Duinkerken et al., 2006). 

Elektriska ledningar i marken eller staket med sändare kontrollerar positionen av en AGV 

Figur 1. Ett MTS-system med fem släp.  

Källa: Duinkerken et al. (2006). 
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och möjliggör på så sätt för fordonet att lokalisera sin väg 

(Vis och de Koster, 2003). Infraröda sensorer är placerade 

på bak- och framsidan av varje AGV, för att kollisioner 

sådana emellan ska undvikas. Om fordonet trots det skulle 

stöta mot ett objekt stängs dess motor automatiskt av för att 

undvika större skador av fordon och last. En AGV kan 

transportera en 20 fots eller en 40 fots container (ibid.). 

AGV är bäst lämpade i hamnar med höga kostnader av 

arbetskraft, då tekniken innebär en dyr grundinvestering 

(Vis och de Koster, 2003; Steenken et al., 2004). 

 

 Automatiska grensletruckar (ALV) 

 

En ALV är en ny typ av automatiskt fordon som 

själv kan lasta en container (se Figur 3), utan att 

använda en kran (Vis och de Koster, 2003). 

Tekniken med ALV är fortfarande under 

utvecklingsstadiet (Ottjes et al., 1996; Duinkerken et 

al., 2006). Ottjes et al. (1996) och Duinkerken et al. 

(2006) beskriver en modell för användning av en 

ALV. En ledig ALV aktiveras då en container ska 

hämtas och transporteras. Fordonet åker fram till 

containern, lyfter upp den och transporterar den till 

avlämningsstället, där containern lossas (ibid.). 

 

 

 Containertruckar 

 

En containertruck, ofta kallad reachstacker efter det 

engelska namnet, är ett mobilt fordon som används 

för hantering av containrar (se Figur 4). Trucken är 

utrustad med en höj- och sänkbar kranarm, vilken 

gör att den kan stapla flera containrar ovanpå 

varandra (Ballis och Golias, 2004) och har således 

ett bredare användningsområde än t.ex. en vanlig 

gaffeltruck (Kozan, 2006). Då en containertruck förbrukar 

Figur 3. Design av en ALV.  

Källa: Duinkerken et al. (2006). 

Figur 4. Containertruck.  

Källa: www.cmec-hb.com 

Figur 2. En AGV utan last.  

Källa: Duinkerken et al. (2006). 

http://www.cmec-hb.com/
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betydligt mer bränsle vid transporter av containrar än ett vanligare dragfordon, såsom ett 

MTS, används de främst för stapling av containrar inom t.ex. containerterminaler.   

 

 Movers 

 

En mover är ett dragfordon, såsom en terminaltraktor, med ett grenslesläp som ger denna 

möjlighet att lyfta upp, transportera och lämna containrar utan hjälp av ytterligare 

lyftfordon (se Figur 5). Olika typer av grenslesläp som finns på marknaden idag är släp 

som kan anpassas efter containerstorlekar mellan 20 och 40 fot, släp anpassade endast för 

20 respektive 40 fots containrar samt släp anpassade för bulkcontainrar (Oy Meclift Ltd, 

2013). Dessa släp är höjbara till den grad 

att de kan lyfta upp eller lämna en 

container på ett lastbilssläp. En mover 

förbrukar lite bränsle vid transporter, vid 

jämförelse med andra fordon för transport 

av containrar och används därför med 

fördel för längre transportsträckor internt 

inom industriområden eller terminaler. 

 

 

 

3.2.2 Effektivitet inom ITT 

Data Envelopment Analysis (DEA) och Stochastic Frontier Analysis (SFA) är två 

komplexa modeller att mäta effektivitet inom bl. a. hamnverksamheter som de senaste 

åren blivit allt mer vanliga (Cullinane et al., 2006). DEA och SFA är komplicerade 

matematiska modeller som används för att beräkna besparingar i resurser, ökningar av 

produktivitet och gradering av effektivitet i produktionsindustrier (Hjalmarsson et al., 

1996). 

 

Duinkerken et al. (2006) har utfört en studie med syfte att ge rekommendationer till 

optimal effektivitet och resurssnålhet inom ITT, i vilken de jämfört MTS, AGV och ALV 

med avseende på detta. Huvudmålet att uppnå inom ITT är, enligt Duinkerken et al. 

(2006), lägsta kostnad till en acceptabel grad av non-performance. Non-performance 

innebär i detta fall den tid en containertransport är försenad till måldestinationen, i 

förhållande till den förutbestämda ankomsttiden (Duinkerken et al., 2006).  

Figur 5. Mover med container.  

Källa: www.biglifttrucks.com 

http://www.biglifttrucks.com/
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Faktorer som påverkar effektiviteten inom ITT är transporttider (Kozan, 2000; Steenken 

et al., 2004; Duinkerken et al., 2006), antal tomma transporter (Steenken et al., 2004; 

Ottjes et al., 1996; Vis och de Koster, 2003), pålitlighet i leveranstider (Kozan, 2000), 

intern kommunikation (Steenken et al., 2004), andel fullastade MTS fordon (Ottjes et al., 

1996), strategisk position av utrustning (Steenken et al., 2004), utnyttjandegrad av fordon 

och hanteringsutrustning (Ottjes et al., 1996), antal använda fordon (Vis och de Koster, 

2003), uppfyllandegrad av servicenivåer (Duinkerken et al., 2006) och totala kostnader av 

containerhanteringen (Kozan, 2000; Duinkerken et al., 2006). 

 

3.3 Containrar 

ISO standardisering av containrar anger enligt Transportforskningskommissionen (1989) 

bl.a. dimensioner, högsta tillåtna bruttovikter samt krav och metoder för hantering och 

säkring av containrar. Standarden bestämmer vilka olika längdmått som gäller (5, 10, 20, 

30, 40 och 45 fot) samt ett breddmått på 8 fot. De vanligast förekommande containrarna i 

Sverige har längden 20- eller 40-fot (Lumsden, 2006; Transportforskningskommissionen, 

1989). Inom transportstatistik och kapacitetsuppgifter mäts containrar i antal TEU 

(Twenty Foot Equivalent Unit) där en TEU motsvarar en 20-fots-container och en 40-

fots-container således motsvarar två TEU (Lumsden, 2006; Vis och de Koster, 2003). 

 

Ett problem som uppstått i och med det standardiserade måttet på containerns bredd om 8 

fot (≈ 2,42m) är att de ej är anpassade efter mindre moduler, såsom t.ex. lastpallar 

(Lumsden, 2006). Detta leder till att en låg uppfyllningsgrad i containern erhålls och detta 

till trots att den maximala bredden för fordon kan vara 2,6m. En containerbredd på 2,6m 

skulle, i likhet med lastbilar, ge möjligheten att placera två Europa-pallar i bredd i en 

container. Höjden av en container begränsas av tunnlar och dylikt som finns i 

infrastrukturen för de olika transportmedlen (ibid.). Enligt Lumsden (2006) leder detta till 

en utveckling av containrar där dimensionerna ständigt ökar i riktning mot de maximala 

begränsningarna som infrastrukturen och fordon klarar av i dagsläget.   

 

ISO-containrar förekommer inte bara i olika längder och höjder. Även mer specialiserade 

containertyper förekommer, exempelvis tankcontainrar för vätska, kyl- och 

värmecontainrar och tippbara containrar (Lumsden, 2006; 

Transportforskningskommissionen, 1989). Nedan beskrivs några exempel på olika 

modifierade varianter av ISO-containern (Titan containers, 2013). 
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Figur 6. Container med dubbla dörrar. 

Källa: www.titancontainers.com 

 

   Container med dubbla dörrar - denna 

container har dörrar på båda kortsidorna, 

vilket ger möjligheten att lossa och stuffa 

från två olika håll (se Figur 6). 

Möjligheten att installera en skiljevägg mitt 

i containern finns också, vilket innebär att 

det går att transportera två olika enheter 

som ett alternativ till transportering av en 

enhet i containern. 

 

   Container med sidoåtkomst - Denna 

container kan öppnas på en långsida och 

en kortsida (se Figur 7).  

  

   Container med full sidoåtkomst - Denna 

container kan öppnas på båda 

långsidorna samt en kortsida. 

 

    Container med öppen topp - Denna 

container har en löstagbar presenning 

istället för ett metalltak, vilket ger 

möjligheten att lasta och lossa 

containern ovanifrån (se Figur 8). 

 

 

 

 

 

Enligt Lumsden (2006) är det främst hörnbeslag, hållfastighet och yttermått som är 

standardiserade i en container och i stort sett finns inga begränsningar för stuffning av 

sådana. Transportforskningskommissionen (1989) framhäver dock betydelsen av att en 

container måste stuffas så att den tål tuffa transporter både på land och till sjöss. Hårda 

stormar på havet kan medföra extrema lutningar av fartygen uppemot 45 grader. Har inte 

godset säkrats ordentligt inuti en container och således även containrarna på fartyget kan 

Figur 7. Container med sidoåtkomst. 

Källa: www.titancontainers.com 

Figur 8. Container med öppen topp. 

Källa: www.sevenseaservices.com 

http://www.titancontainers.com/
http://www.titancontainers.com/
http://www.sevenseaservices.com/
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en sådan lutning resultera i att containrarna rör på sig och därmed orsakar skador på gods 

eller fartyg (ibid.). 

Bischoff och Ratcliff (1995) beskriver faktorer som bör tas i hänsyn vid lastning av en 

container. 

 

 Hantering av de begränsningar som finns i en container, behållare etc. 

 Stabilisering av gods. 

 Gruppering av produkter. 

 Containerns viktgräns som inte får överstigas. Det finns likaså ingen nytta i att 

lämna tillgänglig viktkapacitet oanvänd. 

 Viktgränser i behållare vid skapande av enhetslaster. 

 Viktfördelningen i en container, vilken måste vara jämn. 

 

Inom dessa begränsningar bör volymen i containern maximeras, så att utnyttjandet av en 

container blir så hög som möjligt (Lim et al., 2012). 

 

3.4 Logistikkostnader 

Då logistiken blivit en allt viktigare del av företags verksamheter har även 

logistikkostnaden blivit ett av de mest betydande ekonomiska mätvärdena för effektivitet, 

både i enskilda företag och i flödeskedjor (Zeng och Rossetti, 2003). Studier har även 

visat att logistikkostnaden i en flödeskedja kan uppgå till över 30 procent av 

försäljningsintäkterna (Ballou, refererad i Zeng och Rossetti, 2003).  

 

3.4.1 Kostnadstyper 

Logistik är ett brett område och de kostnader som kan kopplas till denna består därför av 

ett flertal olika poster. Dessa kan, enligt Mattsson (2002), delas in i kostnader relaterade 

till materialflödet respektive produktion och värdeförädling. De kostnader som kopplas 

till materialflödet utgörs bl. a. av transport- och hanteringskostnader, lagringskostnader, 

brist- och förseningskostnader samt administrativa kostnader. Till produktion och 

värdeförädling hör bl. a. kapacitetskostnader. 
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Transport- och hanteringskostnader 

Transport- och hanteringskostnader innefattar alla kostnader som kopplas till transport 

och förflyttningar av material, såväl externt som internt inom företaget (Mattsson, 2002). 

De externa kostnaderna utgörs främst av transporter av material till och från företaget, 

medan de interna utgörs av förflyttningar av material inom företaget samt av 

kapitalkostnader för transport- och hanteringsutrustning. 

 

Lagringskostnader 

Lagringskostnader kan, enligt Mattsson (2002) och Oskarsson et al. (2006), delas upp i 

kapitalkostnader, förvaringskostnader och värdeminskningskostnader. Kapitalkostnaden 

avser den bindning av kapital som de lagrade varorna innebär, vilken är en typ av 

alternativkostnad då det bundna kapitalet istället skulle kunna användas för investeringar 

(Oskarsson et al., 2006). Förvaringskostnaden syftar på kostnaderna för lagrets utförande 

och funktion. Sådana kostnader utgörs av bl. a. lagerlokaler, inredning, 

hanteringsutrustning, försäkringar och drift av lagret (Mattsson, 2002). 

Värdeminskningskostnader uppstår då de varor som ligger i ett lager sjunker i värde eller 

blir inkuranta. Detta kan inträffa då varorna är begränsade av hållbarhet, mode, eller 

konstruktionsförbättringar av andra liknande varor. 

 

Brist- och förseningskostnader 

Brist- och förseningskostnader uppstår då en efterfrågad vara inte kan levereras på grund 

av förseningar någonstans i varans flöde eller bristande lager. Kostnaderna innefattar 

exempelvis uteblivna intäkter från försäljning, goodwillförluster, skadeståndskostnader 

och kostnader för extrainsatta transporter (Mattsson, 2002). Dessa kostnader är ofta svåra 

att beräkna, då den skada de gör kan variera mycket från fall till fall. Med anledning av 

detta är brist- och förseningskostnader svåra att använda vid beräkningar av 

totalkostnader och effektivitet. 

 

Administrativa kostnader 

Administrativa kostnader avser de kostnader som kan kopplas till styrning och planering 

av företagets materialflöden. Mattsson (2002) nämner under denna kategori kostnader för 

administrativ personal och drift av materialstyrningssystem. Oskarsson et al. (2006) 

tillägger att andra administrativa kostnader kan vara sådana kopplade till 
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ordermottagning, fakturering, ekonomiska utvärderingar och löneutbetalningar. Dessa 

kostnader fördelas ofta på olika ordrar och benämns då ordersärkostnader. 

Kapacitetskostnader 

Kapacitetskostnader innefattar kostnader för investeringar av produktions- eller 

hanteringsutrustning, samt för drift och underhåll av denna. Dessa kostnader är i regel så 

kallade fasta kostnader, vilket innebär att en högre utnyttjandegrad av utrustningen 

innebär lägre kostnader per enhet som produceras eller hanteras (Mattsson, 2002). 

Utnyttjandegraden ger därför oftast en bättre uppskattning av effektiviteten i ett flöde, än 

värdet på företagets kapacitetskostnader (ibid.). 

 

Övriga logistikrelaterade kostnader 

Övriga kostnader som kan betraktas som logistikkostnader är bl. a. kostnader för 

informationssystem, lastbärare och emballage. I produktionsföretag brukar också 

kostnader för ändring av produktionstakt samt omställningskostnader räknas till 

logistikkostnaderna. Oskarsson et al. (2006) nämner att kostnader som uppstår som en 

följd av olika logistiska val även kan räknas som logistikkostnader. Ett exempel på en 

sådan kostnad är överkapacitet i produktionen på grund av fastställda korta 

leveransledtider. 

 
 

3.4.2 Att beräkna logistikkostnader vid förändringar 

Beräkningar av hur logistikkostnader påverkas av ett nytt beslut kan vara svåra att 

genomföra, då ändringar som direkt påverkar en av de kostnadsposter som beskrivits 

indirekt kan påverka flera andra eller t.o.m. alla beskrivna poster. Modeller för att 

beräkna dessa kostnader är därför svåra att generalisera och måste ofta anpassas efter den 

rådande situationen på ett visst företag. 

 

Oskarsson et al. (2006) beskriver en metod att i fyra steg beräkna kostnadsförändringen 

av ett beslut, vilken de kallar totalkostnadsmodellen. 

 

 Det första steget är att beskriva och beräkna hur logistiksystemet kommer att 

påverkas av olika beslutsalternativ. För att göra detta måste en 

totalkostnadsberäkning utföras, där alla logistikrelaterade kostnader tas med. 
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Dessa kan utgöras av de typer som beskrivits i 3.4.1 Kostnadstyper, men kan 

även innehålla andra kostnader. 

 

 Det andra steget är att beskriva alla kostnader som påverkas av ett 

förändringsförslag. 

 

 Steg tre består i att göra en bedömning av vilka kostnader som kommer att 

påverkas mycket av förändringarna och vilka som kommer att påverkas lite. 

 

 Det sista steget är att revidera totalkostnadsmodellen, genom att ta bort kostnader 

som påverkas lite av förändringarna. Då detta steg är ordentligt genomfört finns 

en totalkostnadsmodell som ger ett bra underlag vid beslutsfattandet. 

 
Två principer är, enligt Oskarsson et al. (2006), viktiga att tänka på vid beräkningar av 

logistikkostnader. Totalkostnadstänkande innebär att alla företagets kostnader måste 

identifieras och fördelas ut, medan rättvisetänkande avser den oskrivna regeln att varje 

produkt ska bära sina egna kostnader. 

 

3.5 Kommunikation och informationssystem 

Nyckeln till framgångsrika samarbeten i flödeskedjor är informationssystem 

(Christopher, 2011). Effektiva informationssystem kopplar samman aktörer i en kedja på 

ett sådant sätt att de kan reagera snabbt vid problem i flödet eller ändringar i 

kundefterfrågan. Även inom enskilda företag är informationsutbyten en nyckelfaktor för 

att uppnå effektiva flöden. De metoder och system som används för att kommunicera 

externt och internt ökar därför i antal och blir allt mer komplexa. 

 

3.5.1 Kommunikationsmetoder 

Kommunikation innebär utbyte av information mellan två parter. För att åstadkomma 

detta finns ett antal metoder, vilka är mer eller mindre effektiva och passar olika 

situationer. De vanligaste kommunikationsmetoderna beskrivs av Mattsson (2002) och 

presenteras nedan. 
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Telefon 

Utbyte av information via telefon är en kommunikationsmetod som använts sedan en 

relativt lång tid tillbaka. Telefon används dock även idag i hög grad, både för 

rutinmässiga informationsutbyten och mer spontana sådana. Den rutinmässiga 

användningen, som kan bestå av t.ex. orderläggning, är dock mer och mer på väg att 

ersättas av andra mer effektiva kommunikationsmetoder (Mattsson, 2002). Detta sker då 

telefon är ett relativt ineffektivt sätt att kommunicera, då båda parter måste vara 

tillgängliga exakt samma tid för att informationsutbytet ska kunna äga rum. Dessutom 

försvinner ofta dyrbar tid vid användande av detta kommunikationsmedel, då samtalen 

ofta innefattar prat om t.ex. väder, idrott eller andra oviktiga ämnen i sammanhanget. 

Dock finns en stor fördel med kommunikation via telefon i jämförelse med andra 

metoder. Denna utgörs av den goda möjligheten att uttrycka sig om känslor, åsikter och 

värderingar, vilket kan vara nödvändigt i vissa sammanhang (ibid.). 

 

Brev 

Informationsutbyte med brev är en annan traditionell kommunikationsmetod. Även denna 

håller på att slås ut av mer effektiva metoder, men används fortfarande i stor utsträckning 

exempelvis för faktureringar. Fördelar med brev är att det inte är innehållsmässigt styrt 

och att mottagaren inte kräver någon form av programvara för att ta del av informationen 

(Mattsson, 2002). Nackdelar med metoden är att den är ineffektiv ur kostnadssynpunkt, 

arbetskrävande samt att risken att mottagaren registrerar fel information ökar. 

 

Fax 

Fax är en pappersbaserad metod att kommunicera och har därför liknande 

användningsområden som brev. Skillnaden är den tidsmässiga fördel som fax innebär i 

jämförelse med brev, då ett fax skickas på några minuter medan ett brev kan dröja flera 

dagar innan det når mottagaren. Moderna affärssystem kan även automatiskt skapa och 

skicka fax, direkt till en annan faxmaskin eller en dator. 

 

E-mail 

Informationsutbyte via e-mail har stora likheter med fax, men skiljer sig i att pappersarket 

som skickas lagras elektroniskt i en dator och behöver därför inte skrivas ut för att kunna 

läsas (Mattsson, 2002). Denna hantering av information kan av nämnda anledning anses 

fungera smidigare än fax och håller följaktligen på att konkurrera ut metoden. E-mail 
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används framförallt vid kontakt med kunder och leverantörer, exempelvis för att påminna 

om betalningar eller bekräfta ordrar. Vid sådan kommunikation kan affärssystemet 

automatiskt sända e-mail med rätt information till rätt mottagare, vilken vanligtvis mottar 

informationen inom loppet av några sekunder. En annan fördel med e-mail är möjligheten 

att bifoga filer, exempelvis CAD-ritningar, vilka kan öppnas direkt i mottagarens dator. I 

likhet med kommunikationstyperna brev och fax finns även för e-mail en risk att 

mottagaren oavsiktligt registrerar fel information i de egna systemen (ibid.). 

 

EDI 

Electronic Data Interchange (EDI) är en modern metod för informationsutbyte som 

innebär att information överförs mellan olika datoriserade system, t.ex. mellan företag i 

en flödeskedja (Mattsson, 2002). Det system som tar emot information måste använda 

samma standard som det system som skapar och sänder den, vilket uppnås genom en 

överenskommelse mellan företagen. Metoden används därför endast av företag som har 

regelbunden kontakt med varandra. Ett exempel på områden där EDI utgör en effektiv 

metod att kommunicera är vid orderläggning mellan företag. Det företag som vill placera 

en order kan då fylla i en färdig mall i en dator på företaget, varefter de skickar iväg 

informationen till en leverantör. Leverantören ser att ordern lagts och kan börja producera 

de varor som beställts. 

 

EDA 

Electronic Data Access (EDA) innebär att företag gör delar av sitt affärssystem 

tillgängligt för andra parter i en flödeskedja att skåda via dator. På detta sätt kan aktörer i 

flödet t.ex. placera ordrar direkt i leverantörens affärssystem och boka transporter i 

tredjepartslogistikers system. Leverantörer kan även hålla uppsikt över kundernas 

lagernivåer och på så sätt enkelt planera påfyllning av dessa vid behov.  

 

Enligt Mattsson (2002) finns flera fördelar med EDA i jämförelse med EDI. 

Investeringskostnaderna för EDA är jämförelsevis låga och informationen överförs 

snabbare, då antalet aktiviteter, för att exempelvis lägga en order, minimeras. Dock 

innebär EDA mer arbete än EDI, för den individ som placerar en order. Denna person 

måste vid användande av EDA placera en kundorder i leverantörens system och samtidigt 

skapa en inköpsorder i systemet hos det egna företaget, vilket innebär dubbelarbete. EDA 

är även mer begränsat än EDI vad gäller automatiserade affärsprocesser och behandling 

av information (ibid.). 
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Internet 

Då internet är ett nätverk av sammankopplade datorer över hela världen finns oändliga 

möjligheter för kommunikation via denna metod. E-mail är ett exempel på en tjänst som 

används via internet. Genom internet kan företag göra information tillgänglig för andra 

företag och kunder att se, vilket innebär att internet är av samma typ som metoden EDA. 

Internet erbjuder, enligt Mattsson (2002), enorma kommunikationsmöjligheter för företag 

och kunder till en relativt låg kostnad. Däremot finns en risk för olaga dataintrång hos 

företag som använder internet för att kommunicera, i vilket avseende EDA utgör ett 

säkrare system. 

 

Truckdatasystem 

För att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av 

truckar och dess förare kan fordonen utrustas med 

hjälpmedel, såsom datorskärmar (se Figur 9) med 

olika mjukvaror (Transportforskningskommissionen, 

1989). Föraren kan genom detta hjälpmedel få 

uppdaterad information om t.ex. lagerinläggningar 

eller instruktioner för arbetet. Truckföraren kan även 

själv kommunicera med andra truckar eller 

administrativ personal genom att registrera 

information via datasystemet, t.ex. genom att 

bekräfta en beordrad hantering eller avge 

information om var lossat gods har placerats. 

 

Vilka möjligheter ett truckdatasystem kan erbjuda ett företag beror på typen av system 

som installerats i fordonen. Dess användningsområde kan därför variera från utförande av 

enklare kommunikation mellan truckförare till att utgöra ett komplett 

lageradministrationssystem för att hantera in- och utlagring, lagersaldo etc. (ibid.). 

 

3.5.2 Kommunikationstyper 

Vid informationsutbyte mellan aktörer i en flödeskedja finns alltid en sändare och en 

mottagare, vilka kan utgöras av individer eller datorsystem. Varje sändare och mottagare 

utgör en nod i en mer eller mindre invecklad informationsstruktur och kommunikationen 

mellan dessa noder kan, enligt Mattsson (2002), indelas i fyra kommunikationstyper. 

Figur 9. Datorskärm i ett truckdatasystem. 

Källa: www.news.thomasnet.com 

http://www.news.thomasnet.com/
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Dessa består av man-till-man-kommunikation, man-till-system-kommunikation, system-

till-man-kommunikation och system-till-system-kommunikation. 

 

 Man-till-man-kommunikation innebär att en individ utbyter information med en 

annan individ, utan att informationen lagras eller struktureras om mellan sändaren 

och mottagaren. Telefon, brev, fax och e-mail är exempel på denna typ av 

kommunikation. Den information som genom dessa metoder skickas måste tas 

emot och organiseras av en annan individ. 

 

 Man-till-system-kommunikation fungerar så att en individ skickar information i 

en form som kan tas tillvara av ett datasystem, t.ex. placering av en order i ett 

annat företags system. Metoder som faller under man-till-system-kommunikation 

är EDA och internet. 

 

 Den tredje kommunikationstypen kallas system-till-man-kommunikation och 

innebär även den informationsutbyte mellan en individ och ett datorsystem. I en 

system-till-man-kommunikation kan ett affärssystem informera en individ om att 

något måste göras, t.ex. att produkterna i lagret är för få och därmed att en 

produktionsorder måste läggas. 

 

 System-till-system-kommunikation är den fjärde kommunikationstypen och 

innebär kommunikation mellan två datasystem. Denna kommunikation kan 

fungera så att ett system skickar leveransplaner eller prognoser till ett system i ett 

annat företag, så att de kan planera sin verksamhet. EDI är ett exempel på denna 

typ av kommunikation. 

 

3.5.3 Informationssystem i en flödeskedja 

De vanligaste metoderna för kommunikation mellan och inom företag har presenterats. 

Helo och Szekely (2005) beskriver mer avancerade mjukvaror för informationssystem 

som kan användas för att koordinera aktiviteter i en flödeskedja. 

 

Warehouse and Transport Management Systems (WMS/TMS) 

Warehouse Management Systems (WMS), som kan översättas till lagerhanteringssystem, 

används för att uppnå effektiva lager inom företag. Med hjälp av WMS kontrolleras 
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materialflöden i lager för att ytor, arbetskraft och hanteringsutrusning ska optimeras 

(ARC News och Piasecky, refererade i Helo och Szekely, 2005). Genom att kartlägga 

verksamheten i lager ger systemen företag möjligheten att upptäcka problem och hålla 

koll på skiftningar i efterfrågan, samtidigt som effektivitetsvariabler såsom produktivitet, 

cykeltider och lageromsättningshastighet kan mätas (Frazelle och Lee, refererade i Helo 

och Szekely, 2005). 

 

Transport Management Systems (TMS) är istället för effektivitet i lager inriktade mot den 

i transporter. Dessa system används för att optimera planering och utförande av 

transportaktiviteter samt för utvärdering och analys av dessa (ARC News och Rider, 

refererade i Helo och Szekely, 2005). Exempel på aktiviteter som kan koordineras med 

hjälp av TMS är ruttplanering, kontroll av transporter, trafikkontroller, framställande av 

dokument och märkning samt identifiering av gods.  

 

För optimal effektivitet vad gäller lager och transporter kan de två beskrivna typerna av 

system integreras. Fördelar som WMS och TMS för med sig är, enligt Helo och Szekely 

(2005), bättre kontroll, minskat pappersarbete och automatiserade lager. 

 

Enterprise Resource Planning systems (ERP) 

Enterprise Resource Planning systems (ERP) är ett affärssystem som integrerar alla delar 

av en verksamhet genom att behandla dessa inom en för syftet utformad databas. I denna 

ingår bl. a. avdelningarna marknad, ekonomi, personalresurser, försäljning, produktion 

och logistik (Hsu och Chen, O’Leary, Al-Mashari, Chang et al., refererade i Helo och 

Szekely, 2005). 

 

Utförandet av ett ERP system beskrivs kortfattat av Helo och Szekely (2005) i fyra delar. 

I den första delen planeras verksamheten grovt, utifrån kundordrar och prognoser. Del två 

innefattar materialplanering med inköpsordrar, produktionsplanering med kapacitet och 

planering av lager. I den tredje delen uppdateras lagerinformation efter försäljning, inköp 

av komponenter samt färdiga produkter. Den fjärde och sista delen utgörs av ekonomisk 

hantering och uppföljning av verksamheten. Verksamhetens inkomster och utgifter 

kopplas samman till den slutgiltiga balans- och resultaträkningen. 

 

Affärssystemets olika delar är sammankopplade så att all information lagras i samma 

databas, vilket utgör styrkan av ERP. Exempel på fördelar med detta affärssystem är, 
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enligt Helo och Szekely (2005), effektivare processer, minskade kostnader, ökade 

utnyttjandegrader, mer detaljerad planering och bättre kontroll av lagernivåer. 

 

Mjukvaruapplikationer för integrering av företag 

Lee et al. (2003) förklarar hur informationsutbyten mellan företag kan inverka på 

effektiviteten i en containerhantering. De beskriver ett exempel med ett rederi och en 

containerterminal, där relationen mellan dessa aktörer är avgörande för tiden att hantera 

containrar i verksamheten. Ju mer information, om t.ex. ankomsttider, rederiet ger 

containerterminalen i förväg, desto bättre kan hanteringen av anländande containrar 

planeras och följaktligen utföras på ett effektivt sätt (ibid.).  

 

För att uppnå välfungerande informationsutbyten mellan företag finns en mängd 

mjukvaruapplikationer att använda som verktyg. Dessa kan bidra till optimering av 

materialflödesprocesser i en flödeskedja, såsom anskaffning, produktion, transport, 

distribution och försäljning (Kovacs och Paganelli, refererade i Helo och Szekely, 2005). 

 

Framförallt i komplexa flödeskedjor, där total kontroll av flöden är svår att uppnå, är 

data- och kommunikationssystem användbara (Helo och Szekely, 2005). I sådana kedjor 

kan ett företags datasystem utbyta information med system i andra företag, för att 

optimera planeringen av aktiviteter dessa emellan. En mjukvaruapplikation som 

möjliggör automatiserad integrering av datasystem i olika företag kallas Enterprise 

Application Integration software (EAI). EAI länkar samman datasystem och applikationer 

mellan olika företag och lagrar data från olika källor. Systemet kan på detta sätt erbjuda 

företagen en effektiv och säker hantering av data, samt synlighet och kontroll av 

företagens handlingar. 

 
Fördelar med EAI, beskrivna av Helo och Szekely (2005), är exempelvis minskade 

reaktionstider mot förändringar i ett flöde, reducerat överskött av material samt snabbare 

och tydligare informationsöverföring mellan aktörer. Med anledning av att samma 

informationssystem används av alla företag i en flödeskedja kommer även kostnaderna 

för systemet att reduceras (Infoscaler, refererad i Helo och Szekely, 2005). 

 

3.6 Lean begrepp och verktyg 

Konceptet Lean production har sitt ursprung i Toyotas produktionssystem, Toyota 

Production System. Syftet med Lean production är bl. a. att förebygga och eliminera 
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slöserier av resurser, arbeta med processer och att öka värdet för kunderna (Lumsden, 

2006; Bergman och Klefsjö, 2007). Produktionssystemet indelas ofta i två delar, den ena 

innehållandes verktyg för effektivisering av verksamheter och den andra filosofier och 

förhållningssätt. Osono et al. (2008) beskriver dessa delar i Toyotas sätt att arbeta som 

’The Hard Side of Toyota’ och ’The Powerful and Mysterious Soft Side’. Nedan beskrivs 

utvalda begrepp och verktyg som ofta används inom Lean production och kan kopplas till 

containerhantering. 

 

3.6.1 Den japanska sjön 

Den japanska sjön är en metafor som ofta används för att beskriva någon form av lager. 

Metaforen utgörs av en båt som flyter vid ytan av en djup sjö, med stora klippor som 

skjuter upp från botten. Båten representerar ett företag, vattnet i sjön lager och klipporna 

på botten de problem som döljs av lagret. Sådana problem kan, enligt Christopher (2011), 

utgöras av felaktiga prognoser, opålitliga leverantörer, kvalitetsproblem, etc.  

 

En sänkning av vattennivån i sjön, det vill säga lagernivån, gör att de problem som 

tidigare varit dolda tvingas fram (Lumsden, 2006). Kaptenen på båten, alltså företaget, 

måste då konfrontera problemen, varefter dessa kan undanröjas istället för att döljas. En 

sänkning av lagernivåerna kan dock även resultera i nya problem som ej funnits tidigare 

(Lumsden, 2006). Sådana typer av problem kan t.ex. utgöras av omställningstider i 

maskiner. Filosofin bakom metaforen med den japanska sjön är att företag aktivt bör 

arbeta med att synliggöra problem, istället för att dölja dessa. 

 

3.6.2 Muda 

Slöseri, som på japanska kallas muda eller moda, delas inom Lean production ofta in i sju 

typer (Bergman och Klefsjö, 2007; Pettersen, 2009). Bergman och Klefsjö (2007) och 

Lumsden (2006) beskriver typerna: 

 

 Överproduktion - producerade varor som inte kan säljas. 

 Väntetider - tid som går åt till att vänta på t.ex. material eller information. 

 Transporter och onödiga rörelser - förflyttningar och hanteringar som inte 

skapar värde. 

 Felaktigt använda resurser - resurser som används för annat än de var avsedda 

för. 
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 Lager - material som väntar inom produktionen eller i färdiglager. 

 Omarbetning - defekta enheter som måste omarbetas. 

 Säkerhetsbrister - brister i säkerhet som försämrar arbetsmiljön. 

 

Lumsden (2006) tillägger typerna: 

 

 Överbearbetning - bearbetning av en produkt till en högre grad än vad kunderna 

är villiga att betala för. 

 Oanvända resurser - resurser som finns till förfogande men inte används. 

 

Mattsson (2002) beskriver en välanvänd metod för att upptäcka slöserier, Vad-Varför-

frågor. Vid tillämpning av denna metod undersöker man metodiskt nyttan med alla 

företagets processer genom att fråga sig varför de utförs. De processer där ett rationellt 

svar på denna varför-fråga inte finns anses onödiga att behålla och kan då troligen 

elimineras. 

 

3.6.3 Just-In-Time 

Just-In-Time (JIT) innebär att rätt mängd produkter ska vara färdiga i exakt rätt tidpunkt 

(Olhager, 2000). Christopher (2011) och Lumsden (2006) menar att begreppet både kan 

ses som en filosofi och en teknik. Christopher (2011) beskriver JIT som att ingen aktivitet 

ska sättas igång i ett flöde innan det finns ett behov av det. Produktionstakten styrs på 

detta sätt av ett sug-system genom hela produktionen (Lumsden, 2006). Detta innebär, till 

skillnad från att arbeta med tryck-system, att material och komponenter skickas till nästa 

steg i flödet endast då ett behov av dessa uppstår. 

 

Vid tillämpning av denna metod minskar antalet produkter i arbete inom företaget, vilket 

leder till att problem synliggörs och kan reduceras, enligt teorin om den japanska sjön.  

Lumsden (2006) nämner fyra viktiga principer inom filosofin JIT. Dessa innebär att 

företag ska angripa problem som uppstår, eliminera slöseri, sträva efter enkla metoder 

och utforma metoder för att upptäcka problem. 

 

3.6.4 5S 

En förutsättning för att kunna minimera slöserier och skapa ordning och reda i 

verksamheten är arbete med den så kallade 5S-metoden (Lumsden, 2006; Chapman, 
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Figur 10. 5S metoden beskriven som en ständig process.  

Källa: www.beyondlean.wordpress.com 

 

2005). Namnet 5S härstammar från de japanska namnen på metodens fem delar, vilka 

beskrivs av Lumsden (2006): 

 

 Seiri - behåll den utrustning som behövs och inte onödig sådan. 

 Seiton - sortera och märk utrustning för att skapa 

god tillgänglighet. 

 Seiketsu - håll rent och välordnat. 

 Seiso - skapa rutiner för städning av 

arbetsplatsen. 

 Shitsuke - följ disciplinerat reglerna för de fyra 

beskrivna S-orden. 

 

Chapman (2005) nämner de engelska översättningarna för 

de beskrivna orden som sort, set in order (även kallat 

straighten), shine, standardize och sustain (se Figur 

10). Han menar att fördelarna med att arbeta med 5S 

är att man snabbt och enkelt kan upptäcka problem på 

arbetsplatsen, för att följaktligen kunna finna 

lösningar till dessa. En rutin för att uppnå syftet med 5S arbetet är, enligt Chapman 

(2005), att ägna fem minuter i slutet av varje arbetspass åt att se till att allting är i sin 

ordning tills nästa skift börjar. En annan är att utforma dokument med information om 

vad som ska städas och hur, vem som är ansvarig för städningen samt när arbetsplatsen 

städades senast. 

 

3.6.5 Delaktighet vid förändringar 

Respect for the People anses vara en av grundpelarna i Toyotas filosofi, där 

huvudprinciperna är respekt och lagarbete. De menar att ett företag består av människor 

med kompetens och erfarenheter, inte av fabriker och maskiner (Osono et al., 2008). De 

anställda har därmed en viktig betydelse för ett företags framgångar. 

 

Detta är viktigt att tänka på vid förändringar inom verksamheten. Då de anställda inte har 

full förståelse för varför man ska genomföra en förändring i företaget kan de få svårt att 

se vad den ska leda till. Kotter och Schlesinger (2008) menar att detta kan leda till att de 

anställda känner ett känslomässigt kaos när en förändring påbörjas och även om 

förändringen är förnuftig och egentligen påverkar företaget i positiv riktning medför den 
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förluster i form av osäkerhet hos de anställda. Misslyckas man med att kommunicera ut 

förändringsplanerna till arbetarna längst ner i hierarkin finns det således en risk att dessa 

gör motstånd mot förändringen och känner sig överkörda av ledningen. Kotter (2001) 

skriver att det blir lättare för människor att anpassa sig om de involveras och känner 

ansvar. Människor har, enligt Geller (2003), viljan att lära sig, utvecklas och förstå vad 

som händer i omgivningen. Om alla från början stävar efter samma mål blir det således 

lättare att samarbeta mot detta. 

 

En faktor som i hög grad påverkar huruvida de anställda vill medverka i eller motsätter 

sig till förändringsarbetet är deras Sense Of Coherence (SOC). Antonovsky (1996) menar 

att en person med många olika livserfarenheter byggt upp ett starkt SOC och har därför en 

god förmåga att ta till sig och klara av nya uppgifter. Om ledningen inom ett företag 

manar de anställda att försöka och lära av sina misstag bygger man således en bra grund 

för att dessa ska klara av förändringsarbeten. 

 

Huruvida de anställda kommer att reagera positivt eller negativt vid förändringar i 

verksamheten har mycket med ledningens engagemang att göra. Beer et al. (2005) skriver 

att då chefer är genuint intresserade av att själva se processerna och de bakomliggande 

faktorer som påverkar dessa, skapar de sig en realistisk förståelse för företagets 

uppbyggnad. De anställda får då ett förtroende för att cheferna besitter de kunskaper som 

krävs för att genomföra förändringar. Skulle chefernas intresse däremot inte vara genuint, 

utan att de endast ger sken av att bry sig om de anställdas verklighet, misslyckas man ofta 

med att förändra processerna till det bättre för alla. 

 

3.7 Ledtid 

Enligt Oskarsson et al. (2006) är ledtid den tid det tar från en orderläggning tills ordern är 

uppfylld, d.v.s. när kunden har mottagit leveransen. Ledtiden innefattar flera tidskrävande 

steg, t.ex. ordermottagning, orderhantering, planering etc. Utifrån kundernas perspektiv är 

inte ledtidens innehåll väsentligt, utan endast dess längd (Lumsden, 2006). Ledtid är, 

enligt Christopher (2011), en kritisk konkurrensfaktor eftersom marknaden har ökat 

kravet på kortare ledtider till kund. Det mest gynnsamma rent teoretiskt vore därför att 

reducera ledtiden till noll, för att på så sätt uppnå fullständig flexibilitet (ibid.).  

 

Fullständig flexibilitet innebär att ett företag skulle ha möjligheten att uppfylla en order i 

vilken tid och kvantitet som helst. Christopher (2011) fortsätter med att poängtera att ett 
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närmare samarbete behövs mellan parterna i en flödeskedja, eftersom ledtiden för en 

produkt genom hela systemet beror av de flaskhalsar som förekommer inom detta.  

 

Lee et al. (1997) anser att den omedelbara och mest effektiva åtgärden mot otillräcklig 

flexibilitet är att försöka förkorta ledtiden ’från ax till limpa’, d.v.s. ledtiden från 

råvaruleverantör till slutkund. Implementation av t.ex. Supply Chain Management (SCM) 

i en flödeskedja är enligt Fawcett et al. (2008) inte bara ett sätt att minska kostnader för 

aktörerna i kedjan, utan ökar även hastigheten av godsflödet genom denna. Christopher 

(2011) menar att kunder på alla marknader efterfrågar kortare ledtider; detta eftersom att 

en produkttillgänglighet kan övervinna värdet av ett varumärke eller leverantörslojalitet.  

 

En produkt eller tjänst har inget värde förrän den finns i kundens eller konsumentens 

händer, oavsett varumärke eller leverantör (ibid.). Jüttner et al. (2010) menar att SCM-

strategier har en fördel av den orsaken att det går att dra nytta av närmare relationer 

mellan parterna i en kedja, för att kunna påskynda penning- och produktflöden genom 

kortare ledtid. 

 

Holweg (2005) förespråkar Just-In-Time system (JIT) eller Lean-production som en 

lämplig implementering för förkortning av ledtid, då dess fokus bl.a. riktas mot 

ledtidsreducering. Fisher (1997) menar att det är viktigt att företag väljer sina leverantörer 

efter snabbhet och flexibilitet, istället för låga kostnader. Om ett företag har lång ledtid 

krävs istället att företaget har ett stort färdigvarulager, för att kunna tillfredsställa sina 

kunder med snabba leveranser. 

 

3.8 Ställtid 

Olhager (2000) beskriver ställtiden som den tid det tar att ställa om produktionsutrustning 

från tillverkning av en produkt till en annan. Ställtiden är en upprepande händelse som 

sker när ett nytt parti kommer till maskinen (Lumsden, 2006). Olhager (2000) förklarar 

att ställtiden är kapacitetskrävande eftersom maskinen inte kan användas under ställtiden, 

exempelvis då ett maskinstopp krävs för att ett nytt verktyg behövs. Vid reducering av 

ställtiden höjs den tillgängliga kapaciteten i maskinen och så även flexibiliteten. Det är 

viktigt att få ned ställtider, speciellt i maskiner som har full beläggning och således utgör 

en flaskhals i systemet. Därför bör flaskhalsarna bearbeta stora partier istället för mindre, 

med anledning av den minskade ställtiden som stora partier medför. Detta gäller ej för de 
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maskiner som inte uppnår full arbetsbelastning, eftersom ledig tid finns i maskinen och 

således utrymme för omställningar och arbete med mindre partier (ibid.). 

 

En metod som fått mycket uppmärksamhet inom området ställtidsreduktion är ’Single 

Minute Exchange of Die’ (SMED), som ursprungligen kommer från företaget Toyota. 

Denna innebär att man ser på processer ur en annan synvinkel än den traditionella, genom 

att ifrågasätta metoderna som används i processen (Christopher, 2011). Det är möjligt att 

uppnå ställtidsreducering på ett flertal olika sätt. Shiego Shingos som är en expert inom 

Toyota Production System och grundare av konceptet SMED beskriver 

tillvägagångssättet såhär (Lumsden, 2006): 

 

 Omställningar skall helst undvikas om det är möjligt. 

 Undvik fler finjusteringar än vad situationen kräver. 

 Se på maskinerna och separera omställningar som inte kan utföras när maskinen 

är i drift (inre omställningar) med omställningar som är möjliga att utföra fastän 

maskinen är i drift (yttre omställningar). 

 Sträva efter att omvandla så mycket inre omställningar som möjligt till yttre. 

 

3.9 Märkning, identifiering och adressering 

Vid transport av gods är det viktigt att godset märks korrekt så det inte sker några 

missförstånd angående t.ex. godsets destination eller innehåll. Lumsden (2006) anser att 

märkningen på godset bör vara placerad på en eller flera sidor och inte på lock eller 

botten. Anledningen till detta är att märkningen måste vara enkel att hitta, speciellt vid 

tillfällen då godset är staplat och således locket och botten inte är synliga. Information 

angående förvaring, hantering och transport av godset kan beskrivas på förpackningen 

(ibid.). När en transport med gods ankommer till destinationen medföljer oftast en 

följesedel som personalen registrerar i ett datasystem, för att synliggöra att godset har 

anlänt till t.ex. ett lager (Oskarsson et al., 2006). Transportforskningskommissionen 

(1989) menar att automatiska identifieringssystem ger fler fördelar än traditionella 

operatörsbaserade identifieringar. I de automatiska erhålls t.ex. information i realtid, 

vilket medför högre säkerhet då manuella läsfel undviks. 

 

Vid mottagning av gods kan märkningen på detta komma att justeras och kompletteras 

vid behov. Godset ska eventuellt flöda internt och berörd personal eller 

mottagningssystem bör i sådana fall få anvisningar om ompackning eller uppdelning, en 
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internadress till lagerplats eller förbrukningsplats och om det ska genomgå en 

kvalitetskontroll samt var kontrollen ska utföras (ibid.). 

 

Två vanligt förekommande typer av märkning och identifiering beskrivs nedan.  

 

3.9.1 Streckkodssystem 

Streckkodssystemet är en vanligt förekommande teknik för märkning och identifiering av 

gods (se Figur 11). Ett streckkodssystem består av informationsbegrepp, symboler, 

märkningsteknik, avläsningsutrustning (automatisk eller 

manuell) samt kommunikation med en dator 

(Transportforskningskommissionen, 1989). När ett beslut 

om att ett streckkodssystem ska användas bör beslutet 

också klargöra viktiga faktorer som behandlar t.ex. hur 

ofta streckkoderna kommer att läsas av. Eftersom 

streckkoden är utskriven på en pappersetikett kan den 

nötas ur och bli oläsbar efter många 

avläsningar. En annan viktig faktor är hur den 

ska läsas av, t.ex. med hjälp av scanner eller 

kamera (ibid.). 

 

3.9.2 Elektronisk märkning 

Elektronisk märkning eller Radio Frequency Identification (RFID) är en relativt ny teknik 

som tillämpas allt mer (se Figur 12). Elektronisk märkning innebär att information finns 

lagrat i en elektronisk platta, istället för på en pappersetikett 

(Transportforskningskommissionen, 1989). Denna teknik kan reducera osäkerheter i 

försörjningskedjor avsevärt samt minska behovet av inventeringsbuffertar (Christopher, 

2011). De elektroniska plattorna delas in i två huvudgrupper (Christopher, 2011; 

Transportforskningskommissionen, 1989; Want, 2006): 

 

 Passiva ID-bärare – dessa kan enbart bli avlästa och benämns därför ’Read only’. 

Användningsområden är t.ex. information om bilars ankomst, automatisk 

portöppning etc.  

Figur 11. Avläsare scannar in en streckkod på en förpackning. 

Källa: www.truckdatorskolan.se 

http://www.truckdatorskolan.se/
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 Aktiva ID-bärare – dessa kan ta emot data och bli avlästa och benämns ’Read-

write’. Användningsområden är t.ex. för att utöver identitet, även ge övrig 

information som adress, avsändare, servicedata, ägare etc. 

 

De passiva ID-bärarna har samma funktion som streckkoder. Fördelen av att investera i 

dessa passiva ID-bärare är att de klarar av tuffare miljöer än en pappersetikett med en 

streckkod på. Exempelvis klarar ID-

bärarna av smuts, färg och ljus, vilka 

kan innebära svårigheter att identifiera 

streckkoder 

(Transportforskningskommissionen, 

1989). De aktiva ID-bärarna kräver en 

energikälla för att fungera, t.ex. ett 

batteri och ett krav för att kunna 

utnyttja dessa är en antenn och en 

läsenhet (Want, 2006). 

Radiofrekvensen som används är den 

faktor som är av betydelse vid kostnad och 

läsavstånd. En låg radiofrekvens ger en 

lägre kostnad men på bekostnad av läsavståndet som då blir ca 0-0,7m. En hög 

radiofrekvens innebär en högre kostnad men också ett betydligt längre läsavstånd på ca 

0,3- 5m (Transportforskningskommissionen, 1989). 

 

En anledning till att implementering av RFID-teknologi inte framskridit i förhållandevis 

snabbt är dess relativt höga kostnad (Want, 2006) Streckkoder är betydligt billigare än 

denna teknik och för att organisationer ska investera i RFID måste tekniken kunna täcka 

anskaffningsvärdet (ibid.). 

 

3.10 Leveransserviceelement 

Avgörande för ett företags överlevnad på dagens globala marknad är skapandet av en 

hållbar konkurrensfördel. Kundservice, pris, produktprestanda och produktkvalitet är 

exempel på sådana konkurrensfördelar (Wouters, 2004). Dessa inverkar på 

effektivitetsfaktorer såsom leveranstid, tillförlitlighet, kvalitet, volym och information om 

leveransprocessen (ibid). 

 

Figur 12. RFID-teknikens funktion.  

Källa: http://www.epc-rfid.info 

http://www.epc-rfid.info/
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Leveransservice är ett övergripande begrepp som avser företagets prestation emot kunden 

(Lumsden, 2006). Normalt delas begreppet upp i mindre delar, vilka kallas 

leveransserviceelement (Olhager, 2000). Poängen med detta är att kunna ge en bättre 

helhetsbild över begreppet leveransservice samt öka möjligheten att få en bättre förståelse 

för de olika elementen som utgör leveransservice. Christopher (2011) menar att kunderna 

själva bestämmer vilka element som är viktiga för dem. Detta kan variera från kund till 

kund och det är upp till de producerande företagen att ta reda på dessa krav och önskemål 

samt att uppfylla dem. 

 

Olhager (2000) och Lumsden (2006) beskriver de sex vanligaste leveransservice-

elementen: 

 

Ledtid 

Ledtiden bör vara kort, då denna beror av leveranstider i flödet (Olhager, 2000). Detta är 

nödvändigt vid t.ex. inköp av maskinreservdelar som är högst nödvändiga för att en 

maskin och därmed flödet ska funktionera. 

 

Leveranspålitlighet 

Lager hos företag minskas, vilket ställer högre krav på att leverantörer kan leverera precis 

vad kunden efterfrågar. I och med att lagren ska hållas låga är tidiga leveranser oönskade, 

då de medför lagerhållningskostnader. Sena leveranser är desto mer problematiska 

eftersom risken finns att delar saknas i produktionen. En leverantör som inte kan leverera 

i tid kan således innebära stora förseningar för kunden (Olhager, 2000). De bästa 

förutsättningarna för ett företag är om de får sina varor levererade exakt enligt 

överenskommelse och inte under ett tidsintervall om ett dygn eller liknande (Lumsden, 

2006). 

 

Leveranssäkerhet 

En bra leverenssäkerhet är när leverantörer kan leverera ”Rätt vara i rätt mängd med rätt 

kvalitet” (Olhager, 2000: 40). Lumsden (2006) menar att vikten av leveranssäkerhet har 

ökat under de senaste åren, likt leveranspålitligheten. Orsaken till detta är bl.a. den 

ökande tillämpningen av system såsom JIT, utan utrymme för felaktiga leveranser. Ett 

exempel som Lumsden (2006) beskriver är en ammunitionsfabrik som ska sammansätta 

krut, hylsor och kulor till ammunition. Om inte företaget får allt material samtidigt kan de 

inte färdigställa sin slutprodukt, d.v.s. leveransen är värdelös eftersom ammunition inte 

kan tillverkas utan exempelvis krut. 
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Information 

Idag är informationsutbyten en viktig faktor mellan företag och kund eftersom kraven på 

korta leveranstider mellan dessa har ökat. En leverantör bör få ta del av information från 

kunden i ett tidigt skede för att en bättre planering av verksamheten ska kunna 

genomföras med hög tillförlitlighet (Olhager, 2000). För att kunna uppnå logistisk 

precision krävs sammankoppling av leverantörernas och kundernas logistiska system 

(Wouters, 2004) och informationsutbytet måste vara dubbelriktat. 

 

Flexibilitet 

Den interna logistiken inom ett företag bör ha en viss flexibilitet inbyggd. Detta eftersom 

kunder har olika krav och exempelvis kan kräva ett speciellt emballage eller en mindre 

modifikation av en produkt (Olhager, 2000). Enligt Lumsden (2006) kan dessa krav också 

röra saker som leveransfrekvenser, dokumentation etc. Flexibiliteten är idag en 

konkurrensfördel för många företag och en sämre flexibilitet gentemot kunden kan 

innebära att företaget förlorar denna (ibid.). 

 

Lagertillgänglighet 

Begreppet lagertillgänglighet avser tillgängligheten av en produkt i ett lager, d.v.s. den 

kvantitet som kan levereras direkt från lagret när en order placeras (Olhager, 2000). Detta 

serviceelement är endast användbart för lagerförda varor och appliceras inte när varor 

tillverkas efter kundorder (Lumsden, 2006: Olhager, 2000). 
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4 Modell för analys och förbättring av containerhantering 

inom ett hamnområde 

Här beskrivs en modell för analys och förbättring av containerhantering inom ett 

hamnområde.  

 

En förutsättning för att modellen ska kunna tillämpas effektivt är att en kartläggning av 

nuläget i dess ingående delar har utförts. Modellen kan sedan tillämpas för att generera 

förbättringsförslag åt företag som strävar efter att uppnå effektiva flöden i sin 

flödeskedja, samt en effektiv containerhantering inom den egna verksamheten. Den är 

uppdelad i externa- och interna flöden för att förenkla förståelsen och användningen av 

dess innehåll. Anledningen till att externa flöden tas med för tillämpning av modellen 

inom ett företag är att de som beskrivs även påverkar de interna flödena. De idéer som 

presenteras i modellen har sin grund i den teoretiska referensramen. Figur 13 tydliggör 

modellens struktur och därefter beskrivs dess ingående delar mer detaljerat.  

 

 

Figur 13. Modell för analys och förbättring av containerhantering inom ett hamnområde.  
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4.1 Externa flöden 

Modellens första del är inriktad mot effektiva samarbeten mellan företag i en flödeskedja. 

Här beskrivs vilka aktörer som bör ingå samt hur relationer och kommunikation mellan 

dessa kan inverka på effektiviteten i flödet. Denna del anses vara generellt applicerbar i 

flödeskedjor oavsett verksamhetstyper. 

 

Extern kommunikation 

 Identifiera problemområden i informationsutbyten. 

 

Det första steget mot förbättring av kommunikationsfunktionen är att identifiera problem 

inom denna. Då brister i kommunikationen kartlagts kan dessa kopplas till olika typer av 

informationsutbyten, exempelvis orderläggningar eller transportinformation. Denna 

identifiering av problemområden kan utgöra ett underlag för förbättringar av 

kommunikationssystemen. 

 

 Utforma tillsammans effektiva rutiner och system för informationsutbyten. 

 

Nära relationer mellan företag skapar effektiva och konkurrenskraftiga flödeskedjor 

(Christopher, 2011; Helo och Szekely, 2005). Detta motiverar till samarbete företagen 

emellan vid utformande av nya kommunikationslösningar. Utifrån typen av 

problemområden i kommunikationen kan olika förbättringar av denna vara lämpliga. För 

att reducera missförstånd i ankomsttider av transporter kan välutformade rutiner vara 

lösningen, medan problem i orderläggningar kan minimeras genom införande av nya 

datasystem, såsom t.ex. EAI (se Helo och Szekely, 2005). 

Aktörer 

 Fundera över vilka aktörer som har en motiverad plats i flödeskedjan. 

 

Vilken typ av aktörer som bör ingå i en flödeskedja finns inget generellt svar på, utan 

deras karaktär och antal måste anpassas efter den rådande situationen. För att uppnå 

optimal effektivitet i en flödeskedja bör endast aktörer som på något sätt tillför ett 

mervärde för slutkunden ha en plats i flödet (Mattsson, 2002). De företag som varken 

ökar produktens värde eller den service som erbjuds slutkunden fyller följaktligen ingen 
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funktion i flödet och bör därför elimineras ur detta. Detta eftersom att fler aktörer i regel 

ökar kundens pris för slutprodukten samt ökar komplexiteten i flödet. 

 

 Gör en utvärdering av vilka aktörer som kan utöka eller reducera sina 

arbetsuppgifter. 

 

Då aktörer ska elimineras ur flödet, kommer de funktioner dessa tillhandahållit 

fortfarande finnas kvar. Detta innebär att man måste finna nya lösningar för att inte 

minska värdet för slutkunden, t.ex. att föra över dessa funktioner till andra aktörer i flödet 

(Mattsson, 2002). Om funktioner i flödet, såsom t.ex. transporter, utförs av en aktör på ett 

otillfredsställande sätt kan istället införande av nya aktörer vara en förbättring ur 

effektivitetsperspektiv. Denna kan exempelvis vara ett företag som utför 

tredjepartslogistiktjänster och besitter kompetens att utföra nämnda transporter på ett sätt 

som ökar flödeskedjans konkurrenskraft. 

 

 Reducera eller utöka antalet aktörer i flödeskedjan. 

 

Då den nya sammansättningen aktörer i flödeskedjan är väl genomtänkt samt att 

utförandet av flödets funktioner är noga planerade kan strukturen i flödet ändras. 

 

4.2 Interna flöden 

Modellens andra del är inriktad mot effektivitet inom ett företag med containerhantering 

som huvudverksamhet. Denna del av modellen innefattar leveransserviceelement, interna 

transporter, containrar, märkning, identifiering och adressering, intern kommunikation, 

eliminering av slöserier, ledtidsreducering, beräkning av logistikkostnader samt 

delaktighet vid förändringar. Den sistnämnda delen är inte utformad för att användas vid 

generering av förbättringsförslag med hjälp av modellen. Den utgör istället ett viktigt 

första steg för företagen att använda sig av vid implementering av förslagen i den egna 

verksamheten. 
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Leveransserviceelement 

 Ta reda på vilka leveransserviceelement kunderna avser är av betydelse. 

 

Enligt Christopher (2011) har kundernas önskemål om leveransservice högsta prioritet, 

vilket innebär att det första steget för att kunna erbjuda en hög grad av service är att ta 

reda på vad kunderna efterfrågar. Exempel på leveransserviceelement är ledtid, 

leveranssäkerhet (Olhager, 2000) och flexibilitet (Olhager, 2000; Lumsden, 2006). 

 

 Utforma processer som uppfyller kundernas önskemål. 

 

Då kundernas önskemål om leveransservice kartlagts finns ett bra underlag för företaget 

att använda sig av för att utforma sin containerverksamhet. Om kunderna t.ex. efterfrågar 

hög kvalitet på varor som ska stuffas i containrar kan hanteringsutrustning som bevarar 

kvaliteten på dessa vara motiverade att ha inom verksamheten, även om dessa medför 

relativt höga kostnader. 

 

Interna transporter 

 Beräkna utnyttjandet och funktion av transportmedel. 

 

Vid beslutsfattande angående inköp av nya, eller utbyte av befintliga, transportmedel för 

användning inom interna transporter, är en beräkning av dess utnyttjande ett bra underlag. 

Den funktion ett nytt fordon ska fylla inom verksamheten måste även utredas, för att 

kriterier för detta ska kunna fastställas (Transportforskningskommissionen, 1989). Då 

förändringen gäller eventuella utbyten av befintliga transportmedel kan utnyttjandegrad 

och funktion beräknas med observationer eller kördata som grund. Vid inköp av nya 

transportmedel i en ny verksamhet måste istället en uppskattning av arbetsbelastningen 

och användningsområden för transporterna utföras. 

 

 Jämför olika transportmedel och välj det som uppfyller de behov som finns i 

verksamheten. 

 

Efter fastställande av funktion och arbetsbelastning hos det nya transportmedlet ska den 

typ väljas, som ger företaget bästa möjliga effektivitet. Exempel på faktorer som påverkar 

effektiviteten i interna transporter är transporttider (Kozan, 2000; Steenken et al., 2004; 

Duinkerken et al., 2006), intern kommunikation (Steenken et al., 2004), utnyttjandegrad 
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av fordon och hanteringsutrustning (Ottjes et al., 1996), pålitlighet i leveranstider (Kozan, 

2000) samt totala kostnader av containerhanteringen (Kozan, 2000; Duinkerken et al., 

2006). 

 

Containrar 

 Utred vilken funktion containrarna bör fylla efter kundernas önskemål. 

 

Kundernas önskemål om containertyp måste väga tungt vid beslut angående denna. 

Exempel på krav som kan ställas från kunder är att containern måste ha en viss 

dimension, kunna öppnas på ett visst sätt eller stuffas med en speciell metod, som bevarar 

kvaliteten på godset. Även tillgängligheten av containrar från leverantörer måste 

undersökas. Mindre containerverksamheter, i sammanhanget, har kanske inte råd att äga 

egna containrar, varken ekonomiskt eller effektivitetsmässigt. Dessa måste då istället 

hyras från rederier och prisläget på de olika containertyperna blir således en viktig aspekt 

vid beslutet. 

 

 Välj den containertyp som ger den mest effektiva hanteringen. 

 

Efter att kraven från kunderna använts för att begränsa antalet möjliga containertyper 

måste den som ger den mest effektiva interna hanteringen väljas. En hanteringsprocess 

som påverkar denna är stuffningen av gods i containrarna (Titan containers, 2013). Då 

stuffningen utförs med en loadplate fungerar exempelvis en 40 fots standardcontainer, 

medan stuffning med ett kranfordon kräver en container med öppen topp. Valet av 

containertyp måste således även inkludera beslut om hur containrarna ska stuffas. 

 

På samma sätt måste de fordonstyper som ska transportera containrarna internt inom 

verksamheten vara anpassade efter den containertyp som väljs. Utöver detta är storleken 

på godset som ska stuffas en parameter man måste ta hänsyn till vid val av containertyp. 

 

Märkning, identifiering och adressering 

 Utred vilken funktion systemet för märkning, identifiering och adressering måste 

uppfylla. 

 

Olika typer av märkning av gods och containrar ger företaget olika möjligheter att 

identifiera och hantera dessa. Det första steget vid utformande av ett nytt 
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märkningssystem bör därför vara att utreda vilka funktioner, såsom t.ex. identifiering, 

adressering och informationsöverföring, som systemet bör kunna tillhandahålla. 

 

 Inför det system som möjliggör den mest effektiva hanteringen av gods och 

containrar. 

 

Vid komplexa flöden med många hanteringssteg kan t.ex. RFID vara ett alternativ, medan 

exempelvis streckkoder kan vara bättre lämpade för enklare flöden. 

 

Intern kommunikation 

 Identifiera problemområden samt önskade funktioner i informationsutbyten. 

 

Då den interna kommunikationen kartlagts måste brister i denna identifieras. Sådana 

brister kan t.ex. utgöras av missuppfattningar och fel information i beordringar. Även 

nyttan av utökade funktioner som ett kommunikationssystem kan erbjuda måste utredas. 

Ett exempel på en funktion av denna typ kan vara ett verktyg för truckförare att ta reda på 

var i ett lager gods finns placerat. 

 

 Inför effektiva system för informationsutbyten. 

 

Ett exempel på kommunikationssystem som kan användas för intern kommunikation i 

containerverksamheter är truckdatasystem (Transportforskningskomissionen, 1989). 

Inom sådana system finns ett brett utbud av funktioner, vilket innebär att detta kan 

skräddarsys efter den egna verksamheten. 

 

Eliminering av slöserier 

 Identifiera slöserier. 

 

Det första steget mot att eliminera slöserier är att upptäcka onödiga aktiviteter och 

problem i verksamhetens processer. Exempel på slöserier finns beskrivna i 3.6.2 Muda. 

En effektiv metod för att identifiera slöserier är att systematiskt ställa sig frågan ’varför?’ 

för varje aktivitet, hantering etc. som utförs (Mattsson, 2002). Brist på ett förnuftigt svar 

på en sådan fråga tyder på att aktiviteten inte längre behövs i verksamheten. 
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 Eliminera slöserier. 

 

Viktigt att tänka på vid eliminering av, exempelvis, aktiviteter i ett flöde är att detta 

planeras om, utan den eliminerade aktiviteten. Även om denna inte var värdeskapande 

fyllde den eventuellt någon form av funktion, varför flödets kvarvarande processer kan 

behöva justeras om. 

 

 Utforma rutiner som främjar synlighet. 

 

För att motverka att slöserier uppstår bör förebyggande rutiner och arbetssätt införas. Ett 

exempel på sådana rutiner är tillämpning av 5S (Lumsden, 2006), som beskrivs i 3.6.4 5S. 

Då 5S används rutinmässigt kommer ordning och reda upprätthållas på arbetsplatsen, 

vilket förbättrar möjligheten att snabbt upptäcka problem och slöserier (Chapman, 2005). 

 

Ledtidsreducering 

 Identifiera och eliminera flaskhalsar. 

 
Ett första steg för att reducera ledtiden är att rangordna de ingående processerna i ett 

produktflöde efter tiden de tar att utföra. En sådan rangordning synliggör de största 

hindren för en kort ledtid i flödet, vilka kallas flaskhalsar, och visar således i vilken 

ordning processerna bör förbättras. Om en flaskhals t.ex. utgörs av en maskin som inte 

har den kapacitet som krävs för att hålla ett visst tempo, bör denna kanske bytas ut mot en 

annan mer effektiv sådan. 

 
 Effektivisera flödet med Just-In-Time. 

 
En metod som kan användas för att korta ledtiden är Just-In-Time (Holweg, 2005). 

Metoden innebär att ingen aktivitet utförs förrän det finns ett behov av den, vilket 

minimerar mellanlager och därmed väntetider. Vid användning av Just-In-Time hanteras 

en order i taget, istället för flera parallellt. Den order som står på tur att hanteras kommer 

då dras genom flödets processer utan att bromsas av en annan. 

 

Just-In-Time system verkar även för att förebyggande reducera ledtider. Då lager och 

väntetider minskas, i enlighet med teorin om den japanska sjön (se Lumsden, 2006), kan 

problem som innebär längre ledtider snabbare upptäckas och elimineras. 
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Beräkning av logistikkostnader 

 Genomför en totalkostnadsberäkning. 

 

Det första steget vid beräkning av kostnader i en containerverksamhet är att samla alla 

dessa i en totalkostnadsberäkning (Oskarsson et al., 2006). Exempel på kostnader som 

kan ingå i beräkningen beskrivs under 3.4.1 Kostnadstyper. Enligt Oskarsson et al. (2006) 

är det viktigt att alla företagets kostnader medräknas samt att dessa kopplas till de 

produkter de ska bäras av. 

 

 Beskriv vilka kostnader som påverkas av olika förbättringsförslag. 

 

Fundera på vilka kostnadsposter som kommer att ändras vid genomförande av olika 

möjliga förändringar i verksamheten (Oskarsson et al., 2006). 

 

 Gör en bedömning av hur mycket kostnadsposterna kommer att påverkas av olika 

förbättringsförslag. 

 

Beräkningar av hur kostnaderna förändras av olika förbättringsförslag kan t.ex. baseras på 

simuleringar eller prognoser. 

 

 Revidera totalkostnadsmodellen. 

 

De kostnader som påverkas obetydligt av de olika förbättringsförslagen elimineras ur 

totalkostnadsberäkningen, för att göra enkla jämförelser av dessa möjliga. Då en 

totalkostnadsmodell har utformats och omarbetats på detta sätt finns ett bra underlag för 

företaget att använda vid beslutsfattande vad gäller förändringar i verksamheten 

Oskarsson et al. (2006).  

 

Delaktighet vid förändringar 

 Diskutera och förankra idén inom hela verksamheten. 

 

Det första steget att gå igenom när man vill förändra verksamheten är att noga fundera 

kring varför man vill förändra och vad man vill att förändringen ska leda till. Ledningen 

måste kommunicera ut de idéer man har angående förändringen till alla anställda. Det är 

viktigt att alla får ta del av planerna och får möjlighet att yttra sig angående dessa innan 

man bestämmer sig för att börja arbeta med förändringen. Detta menar Kotter och 



 

50 

 

Schlesinger (2008) leder till att de anställda vill vara med i förändringsarbetet istället för 

att göra motstånd mot detta. 

 

 Utvärdera arbetet kontinuerligt. 

 

Efter förändringar i verksamheten bör man regelbundet utvärdera företagets nuvarande 

tillstånd, för att ta reda på vad man lyckats med och inte, hur och varför man lyckats eller 

inte, samt om man bör arbeta på något annat sätt i framtiden. Utvärderingarna ska göra att 

alla i företaget ska kunna ta del av vad man arbetat med och påminna dessa om vad man 

åstadkommit tillsammans och hur man ska arbeta vidare. Det blir ett hjälpmedel för att få 

alla att arbeta mot samma mål eller vision och att förena de anställda genom information 

om och personlig insikt i allas arbete. 
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5 Nulägesbeskrivning och benchmarking 

I detta avsnitt presenteras de resultat som den empiriska datainsamlingen och 

benchmarkingen genererat. Dessa ligger som grund för de analyser och slutsatser som 

finns att utläsa längre fram i rapporten. 

 

5.1 Nulägesbeskrivning 

Detta avsnitt har som syfte att ge en beskrivning av hur flödet är uppbyggt och fungerar i 

nuläget. Beskrivningen är baserad på intervjuer med personer inom det berörda området, 

egna observationer och dokumentation från sekundära källor, såsom beskrivs i 2 Metod. 

 

5.1.1 Flödeskartläggning 

Här beskrivs flödet av virke från sågverk till slutkund. De aktörer som ingår i 

flödeskedjan visas i Figur 14, medan Figur 15 ger en mer detaljerad beskrivning av hur 

den del av flödet som Gävle Hamn AB är delaktig i fungerar. Figur 16 kompletterar 

denna beskrivning med en karta över området hos Gävle Hamn AB samt en förklaring av 

var inom detta olika operativa processteg utförs. I Figur 17-24 visas bilder från 

verksamheten hos Gävle Hamn AB. 

 

Sågverket, som är flödeskedjans råvaruleverantör, meddelar ett speditionsföretag att virke 

finns färdigt att transportera till slutkunden. Speditionsföretaget bokar ett rederi eller en 

järnvägstransportör, som ska transportera virket från Gävle Hamn AB, antingen till havs 

eller via järnväg. Speditionsföretaget skickar även en stuffningsorder till Gävle Hamn 

AB, i vilken de meddelar hur mycket virke som ska stuffas och vilken closingtid som 

gäller för containrarna, d.v.s. när dessa måste vara inlämnade till Gävle Container 

Terminal (GTC). Speditionsföretaget skickar därefter ett prisförslag till sågverket, för 

bokningarna av rederi och stuffning. Sågverket bokar en transportör, vilken transporterar 

virket till Gävle Hamn AB via lastbil eller järnväg. 

 

Gävle Hamn AB stuffar virket i containrar och lämnar dessa hos GCT, hos vilken platser 

bokats av rederiet eller järnvägstransportören. GCT lastar därefter containrarna på en båt 

eller ett tåg, varefter dessa transporteras till ett större internationellt transportnav för 

omlastning till större fartyg. Exempel på sådana nav är hamnar i Rotterdam och 
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Hamburg. Därifrån skeppar ett rederi containrarna till en hamn i landet där slutkunden 

finns, varefter dessa transporteras till slutkunden via lastbil eller järnväg. Flödet av virke 

från sågverk till slutkund tar normalt ungefär två till tre månader. 

 

 

Figur 14. Flödet av virke från sågverk till slutkund. 
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Figur 15. Flödet av material och kommunikation inom Gävle Hamn AB. 
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Figur 16. Karta över det berörda området hos Gävle Hamn AB. 

 

Rött område: Lageryta för virke och lossning av virke från lastbilar. 

Orangt område: Containerområde där tomma och fullastade containrar placeras. 

Turkost område: Område för hämtning och lämning av containrar hos GCT. 

Lila punkt: Lastning av virke i containrar med loadplate. 

Grön linje: Lossning av virke från tågvagnar. 

Blå linje: Containertruckens körsträcka, ungefär 150 meter. 

Svart linje: Moverns körsträcka, ungefär 1300 meter. 
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Figur 17. Loadplate samt lageryta för virke. 

 

Figur 18. Lagrade paket med virke i olika längder. 

 

Figur 19. Containertruck lyfter på en tom container på loadplaten. 

 

Figur 20. 15-tonstrucken placerar virke på mattan på loadplaten. 
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Figur 21. Mattan med virket förs in i en container. 

 

Figur 22. Loadplatens matta dras ur containern, medan stoppet håller kvar virket. 

 

Figur 23. Området där tomma och fulla containrar placeras. 

 

Figur 24. En mover transporterar en container. 
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5.1.2 Resultaträkning 

I resultaträkningen har alla utgifter och inkomster som kan kopplas till området 

virkesstuffning beräknats. Dessa har sedan jämförts med varandra och en uppskattning av 

verksamhetens resultat 2013 har genererats. De siffror som redovisas är baserade på 

intervjuer, observationer samt sekundärdata. I Bilaga 2 redovisas de beräkningar som 

genererat de presenterade siffrorna och i Figur 25 visas fördelningen av Gävle Hamn ABs 

utgifter. 

Inkomster Kr 

Container stuffning 963 600 

Totala inkomster 963 600 

  Utgifter 

 Personal 

 Truckförare (15-tons truck) 515 840 

Truckförare (containertruck) 054 312 

Truckförare (mover) 108 624 

Totala utgifter för personal 678 776 

Fordon 

 15-tons truck 362 044 

Containertruck 064 991 

Mover 071 949 

Totala utgifter för fordon 498 984 

Maskiner 

 Loadplate 150 000 

Totala utgifter för 

maskiner 150 000 

Övriga utgifter 

 Overheadkostnad 046 428 

Totala övriga utgifter 046 428 

Totala utgifter 374 188 

  Förväntat Resultat 2013 -10 588 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 25. Tårtdiagram förtydligande fördelningen av utgifter hos Gävle Hamn AB. 
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5.1.3 Identifierade problem hos Gävle Hamn AB 

 Brister i kommunikationen mellan virkestransportörer och Gävle Hamn AB. 

 

Gävle Hamn AB har ofta inte vetskap om vilka tider, eller t.o.m. vilka dagar, virke 

levereras av virkestransportörerna. Detta är ett hinder för en effektiv planering av arbetet 

på Gävle Hamn AB. 

 

 Brister i kommunikationen mellan GCT och Gävle Hamn AB, gällande 

closingtider. 

 

Då och då händer det att moverförare transporterar containrar från containerområdet på 

Gävle Hamn AB till GCT utan att ha tillstånd att lämna dessa då GCT saknar tullstatus. 

Moverförarna har då inte vetskap om vilka closingtider som gäller för vissa containrar, 

d.v.s. när dessa måste vara lämnade hos GCT samt när de tidigast får lämnas. Detta 

innebär att de måste transportera samma container tillbaka till containerområdet igen, för 

att transportera den till GCT vid ett senare tillfälle, då GCT givit tillåtelse till Gävle 

Hamn AB att lämna containrar tillhörande en viss order. Moverförarna har även uppgett 

att de ibland kan få vänta upp till en timme på att få hämta en container hos GCT, vilken 

tid movern står overksam på GCTs område. 

 

 Sträckan mellan GCT och containerområdet på Gävle Hamn AB onödigt lång. 

 

De utgifter som kopplas till movern blir onödigt stora, då mycket tid och bränsle går åt 

till att hämta och lämna containrar hos GCT. 

 

 Otillräckligt utnyttjande av 15-tons trucken med förare. 

 

Den produktiva tiden för 15-tons trucken och dess förare är idag ungefär 26 % (se Bilaga 

2). Med produktiv tid menas här den tid då dessa arbetar med att stuffa containrar. 

Föraren är heltidsanställd inom virkesstuffning och trucken används inte i någon annan 

verksamhet, vilket innebär stora utgifter för Gävle Hamn AB, i proportion till det arbete 

som utförs. Det bör påpekas att truckförarens och 15-tons truckens utnyttjandegrad är låg 

på grund av den låga volymen av ordrar. 
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 Bristande planering av arbets- samt lageryta för stuffning av virke. 

 

Den yta som används för lagring och stuffning av virke är liten, vilket gör planeringen av 

arbetet svår. Vid större volymer virke skulle ytan som används idag inte räcka till. 

 

 Varierande tider för stuffning med loadplate. 

 

Den tid som krävs för att stuffa en container med virke varierar mycket från order till 

order. En orsak till detta är formen på paketen som virket är placerat i. Då paketen inte 

har platta sidor, utan brädor sticker ut eller ligger ojämnt, måste mattan på loadplaten 

föras in i flera steg. När ett virkespaket inte glider in smidigt i containern måste 15-tons 

trucken användas för att trycka till eller flytta om paketet. Detta problem kan i vissa fall 

fördubbla tiden att stuffa en container med ojämna paket, i förhållande till en med räta 

paket. 

 

 Få ordrar med virkesstuffning. 

 

De inkommande ordrar som gäller virkesstuffning är för få för att de fordon och den 

personal som arbetar med detta ska utnyttjas fullt ut. Detta innebär utgifter som överstiger 

verksamhetens inkomster. 

 

 Stuffning med loadplate involverar även en containertruck. 

 

Stuffning av virke med loadplate involverar, förutom 15-tons trucken, även en 

containertruck. Utöver de årliga utgifter som Gävle Hamn AB betalar för loadplaten 

kopplas därför även utgifter för containertrucken till virkesstuffningen. 

 

 Identisk prissättning för olika krävande arbetsuppgifter. 

 

Gävle Hamn AB har idag samma prissättning per container, oavsett hur mycket arbete 

som krävs för att stuffa denna. 
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5.2 Benchmarking 

Här följer en beskrivning av hur stuffning och containerhantering går till hos en 

konkurrent till Gävle Hamn AB. Denna beskrivning är av sekretesskäl inte lika utförlig 

som den av Gävle Hamn AB. Det bör därför påpekas att den information som presenteras 

nedan inte hur undersökts lika väl som den som finns att utläsa i nulägesbeskrivningen. 

 

5.2.1 Stuffning av virke hos ett konkurrerande företag 

Det benchmarkade företaget, som härefter kallas Företag X startade sin verksamhet år 

2005 och utgör nu en del av en flödeskedja som är nästan identisk den del som Gävle 

Hamn AB utgör. De tar emot ordrar från speditionsföretag, vilka även kontaktar rederier, 

som i sin tur bokar containrar hos en containerterminal. Företaget tar emot och lossar 

virke från lastbilar eller tåg som ankommer till deras verksamhetsområde. Virket placeras 

på ett av företagets lagerområden, antingen precis intill stuffningsanläggningarna eller 

som högst några hundra meter därifrån. De hämtar containrar från en containerterminal 

med hjälp av en mover och använder en containertruck för att lyfta upp dessa på deras två 

loadplates. Två 15-tons truckar används för att mata loadplatsen med virke och 

containertrucken lyfter ned och försluter fullastade containrar. Dessa transporteras sedan 

tillbaka till containerterminalen och Företag X fakturerar kunden för det utförda arbetet. 

 

Den intervjuade personen, som är marknadsansvarig på Företag X, uppger att de stuffar 

200-300 containrar varje vecka. Åtta personer arbetar inom verksamhetens operativa 

område. Dessa är fördelade på två skift och utgörs av två 15-tons truck-förare, en 

containertruckförare och en moverförare per skift, vilket innebär att Företag X förfogar 

över två 15-tons truckar, en containertruck och en mover inom stuffningsverksamheten. 

Utöver den operativa personalen finns en anställd som handhar det administrativa kring 

hanteringen, vilken är den person som intervjuats under benchmarkingen. Denna person 

har dock även arbetsuppgifter utanför verksamheten virkesstuffning.  

 

Två loadplates används huvudsakligen för att stuffa virke, men kan även användas för 

andra typer av ordrar. Huvudanledningen till att Företag X stuffar virke med loadplates är 

att bevara den kvalitet hos virket som slutkunden önskar. Däremot händer det att företaget 

placerar virke direkt från 15-tons truckarna i containrar, vilket kallas markstuffning. Detta 

sker, enligt den intervjuade, sällan och bara då situationen kräver det, exempelvis för att 
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en loadplate behöver repareras. En sammanfattning av de resurser som Företag X 

använder för verksamheten virkesstuffning finns att utläsa i tabellen i Figur 26. 

 

Den intervjuade på Företag X uppger att deras affärsidé är flexibilitet och att erbjuda sina 

kunder den bästa tänkbara servicen. Företaget tar emot alla inkommande ordrar, oavsett 

storlek, vikt eller otymplighet hos det som ska stuffas. De finner nya lösningar på svåra 

problem vilket skapar nöjda och återkommande kunder. De priser som erbjuds ligger lite 

under Gävle Hamn ABs, men några exakta siffror nämns inte under intervjun. Företaget 

har olika prissättning för olika typer av stuffning. Då virket ankommer via tåg läggs en 

extra kostnad till ordern, då lossning av tåg är mer tidskrävande än lossning av lastbilar. 

Andelen virke som ankommer via tåg utgörs enligt den intervjuade av ungefär 10-15% av 

den totala mängden ankommande virke. Även virkespaket med vissa storlekar kan 

innebära högre priser på grund av utökad hantering av paketen. 

 

Den intervjuade på företaget uppger att de enkelt skulle kunna eliminera 

speditionsföretagen ur deras flödeskedja, då de själva besitter de kunskaper som krävs för 

att utföra dessa företags arbeten. Dock anser man att det är gynnsamt för verksamheten i 

helhet att ha goda relationer med speditionsföretagen, då dessa innebär ytterligare arbete 

inom andra områden med anledning av deras stora kontaktnät av kunder. 

 

Företaget upprättar i nuläget en ny yta, där kontor, lagerområden och två loadplates ska 

inrättas enbart för stuffning av virke. Detta anses nödvändigt då de utspridda lagerytorna 

som Företag X idag hyr inom ett hamnområde innebär onödigt långa transportsträckor av 

containrar och virke. Den nya ytan finns belägen inom samma hamnområde där företaget 

har sin verksamhet idag. 

 

5.2.2 Sammanställning av resursutnyttjande hos två företag 

Här presenteras information som insamlats under arbetets gång och sedan sammanställts i 

en tabell för att ge en överskådlig bild av stuffningen och containerhanteringen hos Gävle 

Hamn AB och Företag X. De siffror som redovisas i tabellen bygger på beräkningar 

utifrån sekundärdata, observationer och intervjuer som utförts hos dessa företag. Alla 

siffror stämmer därför kanske inte exakt överens med verkligheten, men bör ge en god 

insyn i likheter och skillnader mellan dessa verksamheter samt kunna fungera som 

underlag till mer långtgående resonemang kring vad som leder till en effektiv stuffnings- 

och containerverksamhet. 
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 Gävle 

hamn AB 

Företag X 

Stuffade containrar /år 876 ca 12 000 

Personal (antal heltidstjänster som används för stuffning av virke)   

Truckförare (15-tons truck) 1 4 

Truckförare (containertruck) 0,11 2 

Truckförare (mover) 0,21 2 

Administration ca 0,2 ca 0,5 

Totala antalet heltidstjänster 1,52 8,5 

Maskiner   

Loadplate 1 2 

Fordon (antal timmar fordonen finns till förfogande för stuffning av 

virke /dygn) 

  

15-tons truckar 8 32 

Containertruckar ca 1 ca 15 

Movrar ca 2 ca 15 

Resultaträkning (Kr per år)   

Inkomster 0000000 12 000 000 

Utgifter 0000000 10 562 372 

Resultat 0000000 1 4307 628 

Figur 26. Sammanställning av resursutnyttjande hos två stuffningsföretag i tabell. 
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6 Analys 

Här presenteras en tillämpning av modellen för analys och förbättring av 

containerhantering inom ett hamnområde, hos Gävle Hamn AB, samt validering av 

modellen. Avsnittet avslutas med analyser av övriga identifierade problem hos Gävle 

Hamn AB. 

 

6.1 Tillämpning av modellen hos Gävle Hamn AB 

Här tillämpas den utformade modellen på den del av flödet som Gävle Hamn AB utgör i 

flödeskedjan, samt inom företagets interna verksamhet. Analysen bygger således på de 

empiriska data som beskriver aktören Gävle Hamn ABs verksamhet i 5 Resultat. 

 

6.1.1 Externa flöden 

Extern kommunikation 

 Kartlägg kommunikationen i flödeskedjan. 

 
Då Gävle Hamn AB endast fyller en funktion i hela flödeskedjan, stuffning av virke i 

containrar, har företaget inte något basbehov av att upprätthålla kommunikation med 

kedjans alla aktörer. Såsom beskrivits utför speditionsföretag informationsutbytet mellan 

sågverken och Gävle Hamn AB. Dessa företag skickar stuffningsordrar via e-mail, 

varefter en administrativ anställd på Gävle Hamn AB sammanställer dessa i ett excel-

dokument. Speditionsföretagen meddelar även Gävle Container Terminal (GCT) att 

Gävle Hamn AB ska hämta och lämna containrar där. Transportörer som levererar virke 

till Gävle Hamn AB meddelar ofta inte i förväg exakta ankomsttider eller datum. Gävle 

Hamn AB har inte tillräckliga informationsutbyten med GCT för att deras moverförare 

ska kunna informeras om när containrar får lämnas och hämtas på containerterminalen. 

 
 Identifiera problemområden i informationsutbyten. 

 
Ett potentiellt problemområde i kommunikationen med externa aktörer utgörs av 

inkommande ordrar samt hanteringen av dessa hos Gävle Hamn AB. Ett exempel på 

problem som kan uppstå vid orderläggningar är risken att den administrativt anställda på 
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Gävle Hamn AB registrerar fel information angående en order i Excel-dokumentet (se 

Mattsson, 2002). 

 

Tydliga brister i kommunikationen mellan Gävle Hamn AB och externa parter finns att 

betrakta i den otillräckliga informationsutväxlingen med GCT samt transportörer. Den 

bristande kommunikationen med GCT leder till onödiga transporter samt onödig väntetid 

för transportmedel och förare, då containrar inte får lämnas eller hämtas hos GCT p.g.a. 

att tullstatus saknas. Sådana transporter och onödiga väntetider bör undvikas (Bergman 

och Klefsjö, 2007; Mattsson, 2002; Pettersen, 2009). 

 

Då Gävle Hamn AB inte får information om exakt när virkesleveranser ankommer kan de 

således inte planera lossningen av dessa med den övriga verksamheten. Även stuffningen 

av containrar, företagets kärnverksamhet, blir svår att planera effektivt då man inte har 

kännedom om när virket som ska stuffas finns till förfogande på området. 

 

 Utforma tillsammans effektiva rutiner och system för informationsutbyten. 

 
En lösning på de potentiella problem som kan uppstå vid orderläggning kan vara 

inrättande av ett gemensamt datasystem, såsom EDI eller EDA. Dessa system ger 

skaparen av ordern möjligheten att placera denna i ett system som delas av mottagaren 

(Mattsson, 2002). Risken för felregistreringar av mottagna ordrar hos Gävle Hamn AB 

skulle därmed elimineras och skaparen av ordern får möjlighet att följa och ändra ordern 

utan att upprätthålla någon form av personlig kontakt med personal på Gävle Hamn AB. 

Ett sådant datasystem skulle även kunna delas av GCT och således onödiga transporter 

och väntetider undvikas. GCT skulle vid utnyttjande av datasystemet då kunna uppdatera 

information om huruvida containrar får hämtas eller lämnas vid containerterminalen. 

 

Informationsutbytet mellan virkestransportörer och Gävle Hamn AB är av mindre 

regelbunden karaktär, då företag som används som transportörer varierar mellan olika 

tillfällen. Ett gemensamt datasystem är således inte en effektiv lösning på detta problem 

(Mattsson, 2002) utan andra metoder måste undersökas. Mattsson (2002) nämner att 

telefonkommunikation är en effektiv metod för att utbyta information av mer spontan 

karaktär. Denna kommunikationsmetod, i samband med gemensamt utformade rutiner, 

skulle därför kunna vara en effektiv sådan. Förbättringar av kommunikationen mellan 

Gävle Hamn AB och transportföretagen är gynnsam för alla parter, då mer utbyte av 

information leder till effektivare planering och utförande av aktiviteter inom 

containerhanteringen (Lee et al., 2003). 
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 Förbättringsförslag 1: 

 

Inför ett datasystem som delas av de aktörer som direkt påverkar Gävle Hamn AB. Detta 

bör innefatta informationsutbyten gällande t.ex. orderläggningar, lagersaldon, 

containertillgänglighet och closingtider. 

 

 Förbättringsförslag 2: 

 

Utforma rutiner för transportörers meddelande av ankomst. Sådana kan t.ex. innebära att 

dessa måste meddela Gävle Hamn AB minst 12- eller 24 timmar innan ankomst till 

området. 

 

Aktörer 

 Beskrivning av aktörer utifrån kartläggningen. 

 

De aktörer som direkt påverkar Gävle Hamn ABs verksamhet är sågverk, 

speditionsföretag, transportörer, Gävle Container Terminal (GCT), rederier och 

järnvägstransportörer. Kort beskrivet består sågverkens uppgifter i att producera och 

emballera virket samt att boka transportörer. Speditionsföretagen ansvarar för 

flödeskedjans administration, såsom stuffningsordrar till Gävle Hamn AB och 

containerbokningar hos rederier. Transportörer ansvarar för transporter av virket mellan 

sågverken och Gävle Hamn AB. Hos GCT finns containrar för Gävle Hamn AB att hämta 

och där lämnas dessa tillbaka efter stuffning och plombering. Rederier äger containrarna 

som virket stuffas i och ansvarar för vidare transporter av dessa till havs. Även 

järnvägstransportörer kan användas för att transportera containrarna från Gävle Hamns 

område. 

 

 Fundera över vilka aktörer som har en motiverad plats i flödeskedjan. 

 

Sågverken har en självklar plats i flödeskedjan, då dessa ger upphov till det arbete Gävle 

Hamn AB kan fakturera för. Även GCT, rederier och järnvägstransportörer utgör viktiga 

beståndsdelar i kedjan, med verksamheter som är mer eller mindre oersättliga.  

 

Transportörerna och speditionsföretagen är två aktörer vars existens i flödet kan 

ifrågasättas. Dessa parter utgör länkar mellan de värdeförhöjande företagen som utgörs av 

sågverken och Gävle Hamn AB och faller därmed under typen tredjepartslogistik-företag 
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(Lumsden, 2006). Såsom redan beskrivits är en transportör en aktör som förmedlar gods, i 

form av virke, och ett speditionsföretag en förmedlare av information. Frågan som måste 

ställas är om dessa förhöjer värdet för slutkunden samt för Gävle Hamn AB. 

 

Transportering av virket från sågverken till Gävle Hamn AB måste utföras. Förutom 

transportörerna skulle dessa transporter kunna utföras av sågverken själva eller av Gävle 

Hamn AB. Båda sistnämnda aktörer har sin kärnkompetens inom helt andra områden, 

varför anlitande av en tredje part, i detta fall transportföretagen, får anses vara ett 

välgrundat beslut (se Olhager, 2000). 

 

Speditionsföretagens inblandning i flödeskedjan påverkar inte värdet på godset för 

slutkunden positivt, så länge kommunikation mellan sågverk, Gävle Hamn AB och 

rederier kan äga rum utan speditionsföretagens medverkan. Tvärtom innebär en 

ytterligare aktör i flödet med all sannolikhet ett högre pris på virket för slutkunden 

(Mattsson, 2002), då denna måste fakturera för sitt arbete. Om så inte är fallet innebär 

speditionsföretagens medverkan i flödet att fler aktörer måste dela på inkomsterna från 

flödets verksamhet och därmed att vinsten per container för Gävle Hamn AB minskar. 

 

Gävle Hamn AB fakturerar i nuläget speditionsföretagen 1100 kr per stuffad container. 

Speditionsföretagen måste således fakturera sågverken en högre summa för att deras 

verksamhet ska generera inkomster. Detta innebär att då Gävle Hamn AB skulle fakturera 

sågverken utan mellanhänder, skulle deras vinst för varje stuffad container vara högre, 

utan att priset för sågverken ändras. 

 

 Gör en utvärdering av vilka aktörer som kan utöka eller reducera sina 

arbetsuppgifter. 

 

Speditionsföretagen fyller en funktion i flödeskedjan, vilket innebär att dessa inte kan 

elimineras ur denna utan att någon eller några aktörer utför speditionsföretagens 

arbetsuppgifter (Mattsson, 2002). Ytterligare arbetsuppgifter kan innebära högre 

kostnader, i exempelvis utökad personalstyrka eller kompetensförhöjningar. Då Gävle 

Hamn AB vill utöka sina inkomster genom att även utföra speditionsföretagens 

arbetsuppgifter måste således de eventuella tillkommande kostnaderna vägas mot de 

förhöjda inkomsterna. Information om speditionsföretagens faktureringar har inte 

kartlagts och därför är sådana beräkningar svåra att utföra. 
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Sågverken placerar i nuläget ordrar hos speditionsföretagen och bör således utan 

ytterligare arbetsbörda kunna placera dessa hos Gävle Hamn AB. Utöver detta 

informationsflöde ansvarar speditionsföretagen även för att boka containrar tillhörande 

dessa ordrar hos rederier, vilka bokningar bör vara möjliga för Gävle Hamn AB att utföra. 

Detta kräver utvidgande av företagets kontaktnät, men bör vid införande av t.ex. ett nytt 

datasystem för orderläggningar innebära en sådan liten ökning av arbetsbelastningen att 

den totala vinsten i verksamheten ökar. 

 

 Reducera eller utöka antalet aktörer i flödeskedjan. 

 

Med ovanstående resonemang som stöd bör en eliminering av speditionsföretagen i flödet 

kunna vara en positiv förändring för Gävle Hamn AB ekonomiskt. Gävle Hamn AB 

kommer således att utföra speditionsföretagens arbetsuppgifter och då även öka sina 

inkomster per container med den summa speditionsföretagen fakturerar. 

 

 Förbättringsförslag 3: 

 

Eliminera speditionsföretagen ur flödeskedjan. Detta förslag måste noga övervägas av 

Gävle Hamn AB, då de vid genomförande av denna förändring måste kunna utföra 

speditionsföretagens nuvarande arbetsuppgifter på ett sätt som bibehåller den befintliga 

effektiviteten i kommunikationsflöden företagen emellan. 

 

6.1.2 Interna flöden 

Leveransserviceelement 

 Beskrivning av leveransserviceelement utifrån kartläggningen. 

 

Ledtiden från att en stuffningsorder läggs hos Gävle Hamn AB tills de fakturerar ordern 

kan uppgå till flera månader. Detta beror på att ordrar ofta placeras minst ett antal veckor 

innan virket levereras. Ledtiden från leverans av virket hos Gävle Hamn AB till 

fakturering är uppskattningsvis en till tre veckor. Flexibilitet kan i detta fall anses vara 

Gävle Hamn ABs möjlighet att ta emot ordrar med varierande dimensioner på 

virkespaketen, vilket de accepterar. Leveranssäkerheten kan innebära att rätt virke stuffas 

i rätt container och att virket inte skadas vid stuffningen. Märkning av virkespaket och 

containrar minskar risken för att fel virke stuffas. All stuffning hos Gävle Hamn AB 
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utförs med loadplate, då detta sätt bevarar kvaliteten hos virket bra i jämförelse med 

andra metoder. 

 

 Ta reda på vilka leveransserviceelement kunderna avser är av betydelse. 

 

De leveransserviceelement som bör vara av betydelse för verksamheten är 

leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, flexibilitet och informationsdelning. Utifrån Gävle 

Hamn ABs perspektiv gäller det att se till att virket inte stuffas i fel container och att 

virket anländer till GCT i tid, vilket skapar minimikraven för leveransserviceelementen, 

hög leveranspålitlighet och leveranssäkerhet. Virket har ofta en lång transportsträcka till 

slutdestinationen, vilket innebär att om virket inte stuffas och levereras i tid till GCT 

medför detta att en ny båtplats måste bokas och att slutkunden får vänta på de beställda 

varorna. Detta problem medför framförallt administrativt arbete. 

 

En container som stuffas med fel virke utgör troligtvis ett problem som kan bli mer 

förödande för slutkunden. Om detta sker kommer virket transporteras mellan 2-3 månader 

till havs innan det når fram till slutkunden, varefter containern måste skickas tillbaka 

vilket tar ytterligare 2-3 månader och kunden står då utan virke en lägre tid. För Gävle 

Hamn AB innebär detta goodwillförluster och i längden således även ekonomiska sådana. 

 

Kort sammanfattat bör kunderna kräva en hög leveranspålitlighet och leveranssäkerhet. 

Flexibilitet anses utgöra en förhöjning av Gävle Hamn ABs rykte, vilken i detta fall 

innebär att Gävle Hamn AB tar emot nästintill vilket virke som helst, oavsett dimensioner 

samt att de oavsett tid på dygnet kan ta emot virke från lastbilar och tåg. 

 

 Utforma processer som uppfyller kundernas önskemål. 

 

Hög leveranspålitlighet, leveranssäkerhet och flexibilitet kan innebära högre kostnader 

för verksamheten. En högre kostnad är i nuläget inte att föredra och troligtvis inte 

nödvändig då volymen är låg och personalen klarar av att hålla reda på allt som ska 

stuffas och vilka containrar virket ska stuffas i. Vid en volymökning bör dock de åtgärder 

som krävs för att uppnå god leveranspålitlighet, leveranssäkerhet och flexibilitet 

genomföras. Exakt hur Gävle Hamn AB ska bära sig åt för att åstadkomma förbättringar 

kopplade till dessa leveransserviceelement är upp till dem att undersöka, men i den här 

analysen finns en del förslag på förbättringar inom området. 
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 Förbättringsförslag 4: 

 

Utred vilka leveransserviceelement kunderna värderar högt. Underlaget som skapas kan 

sedan användas för att motivera eller förkasta andra förändringar i verksamheten. 

 

Interna transporter 

 Beskrivning av interna transporter utifrån kartläggningen. 

 

För att förflytta virke inom verksamheten används en 15-tons truck. Ungefär en och en 

halv dag per månad lånas 15-tons trucken ut till verksamhetsområdet Granudden inom 

Gävle Hamn. Dessa dagar hyrs en extern truck in för att klara av verksamheten. En mover 

och en containertruck delas med andra verksamhetsområden inom Gävle Hamn och 

används i virkesstuffningsverksamheten då containrar behöver flyttas. 

 

 Beräkna utnyttjandet och funktion av transportmedel. 

 

Den 15-tonstruck som används för att stuffa virke i containrar utnyttjas 34 % av tiden på 

ett skift, d v s den tid trucken är bemannad per dygn (se Bilaga 2). Omräknat i tid innebär 

detta 2 tim och 43 min produktiv tid i snitt under ett 8-timmars skift. 

 

En containertruck utnyttjas 5,5 % av tiden den är bemannad, vilket innebär två skift eller 

16-timmar per dygn. Då virkesstuffningen endast utförs under ett skift per dygn utnyttjas 

containertrucken således 11 % av tiden det första skiftet på dygnet och 0 % det andra 

skiftet. Trucken används i första hand inom andra verksamhetsområden inom Gävle 

Hamn och lånas alltså till virkesstuffningen 53 min i snitt per dygn. 

 

Movern som används för att transportera containrar mellan Gävle Hamn AB och GCT 

utnyttjas 10,5 % av sin tillgängliga tid i virkesstuffningsverksamheten. Movern arbetar 

två skift per dygn, vilket innebär 16 timmar. Omräknat i tid används movern 1 tim och 41 

min inom verksamheten varje dygn. 

 

De funktioner som efterfrågas hos fordonen som ska användas i verksamheten är i nuläget 

lossning av virke från lastbil och tåg, förflyttning av virket från lagerplatsen till 

loadplaten/stuffningsplatsen samt transport av containrar mellan GCT och 

loadplaten/stuffningsplatsen. Ett fordon som används för hantering av containrar måste ha 

möjligheten att kunna lyfta upp dessa på loadplaten. Det fordon som ska användas för 
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transporter av containrar mellan Gävle Hamn AB och GCT bör vara bränsleeffektivt, då 

sträckan mellan de två områdena är förhållandevis lång (ca 1300 m enkel väg, se Figur 

16.). 

 

 Jämför olika transportmedel och välj det som uppfyller de behov som finns i 

verksamheten. 

 

För lossning av virke från lastbil och tåg samt för förflyttningar av detta inom lager- och 

stuffningsområdet får en 15-tons truck anses vara ett bra alternativ. Den befintliga 15-tons 

trucken kan således vara kvar inom verksamheten eller en 15-tons truck hyras in för de 

timmar då denna behövs för virkesstuffningen. 15-tons trucken som används i nuläget 

samt den som hyrs in ungefär 12 timmar per månad kostar Gävle Hamn AB ungefär 362 

000 kr per år (se Bilaga 2) och att hyra in en truck de lite drygt 700 timmar den används 

per år (2,72 tim /dygn x 260 arbetsdagar/år = 707,2 tim/år) skulle kosta Gävle Hamn AB 

ungefär 495 000 kr varje år (707,2 tim/år x 700 kr i hyra/tim = 495 040 kr/år), vilket 

förkastar idéen om att hyra in en 15-tons truck regelbundet. Desutom erbjuder det låga 

utnyttjandet av den befintliga 15-tons trucken möjligheten att utöka antalet ordrar och 

därmed arbetsbelastningen, till en ytterligare kostnad av enbart bränsle och underhåll av 

trucken. Utöver det måste trucken i nuläget finnas tillgänglig när transportörer levererar 

virke, vilket ytterligare försvårar den planering som skulle krävas för att en inhyrd truck 

skulle kunna ersätta den befintliga. 

 

Utlåningen av 15-tons trucken till Granudden innebär förhöjda kostnader och bör vid 

möjlighet undvikas. Vid uthyrning av den befintliga trucken sparar Gävle Hamn AB 19 

664 kr per år, men betalar 100 800 kr för att hyra in en truck externt. Detta innebär att 

Gävle Hamn AB skulle spara 81 136 kr om året om de inte skulle hyra ut sin egen 15-tons 

truck. 

 

När det gäller transporter av containrar mellan Gävle Hamn AB och GCT finns fler 

fordonsalternativ att välja mellan. De som beskrivits i 3.2.1 Transportmedel för ITT är 

multi-släp-system, automatiskt styrda fordon, automatiska grensletruckar, 

containertruckar och movers. Automatiskt styrda fordon och automatiska grensletruckar 

innebär en dyr grundinvestering (Vis och de Koster, 2003; Steenken et al., 2004) och är 

därför inte aktuella för denna verksamhet med relativt låga inkomster. 

 

Multi-släp-system är det alternativ som skulle ge den lägsta transportkostnaden av de fem 

beskrivna fordonstyperna, då ett tåg av dragfordon och släp kan transportera flera 
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containrar samtidigt (se Duinkerken et al., 2006; Ottjes et al., 1996) samt att dragfordonet 

som används är samma bränsleeffektiva fordon som det som drar ett grensle-släp. 

Nackdelen med multi-släp-system är att en containertruck eller liknande måste lyfta upp 

containrarna på tåget av släp. Utöver att sådana fordon innebär höga kostnader måste en 

sådan även finnas tillgänglig hos GCT, vilket komplicerar planeringen av transporter och 

följaktligen innebär försämrad effektivitet och höga kostnader. Även utnyttjandet av 

transportsystemet skulle kunna försämra effektiviteten (Ottjes et al., 1996), då alla släp 

troligen inte skulle kunna fyllas vid varje transport. 

 

Den mover som i nuläget används för att transportera containrar mellan Gävle Hamn AB 

och GCT är både effektiv hanteringsmässigt, då den kan förflytta containrar utan hjälp av 

andra fordon, och kostnadsmässigt (se Bilaga 2). Movern har även möjligheten att höja 

släpet till en sådan höjd att en container kan hämtas eller lämnas på t.ex. ett lastbilssläp 

eller en loadplate. Av denna anledning bör movern även kunna användas för att hämta 

och lämna containrar på loadplaten. Dessa uppgifter utförs i nuläget med en 

containertruck som kostar Gävle Hamn AB 297 kr/tim att jämföra med kostnaden för en 

mover som är 164 kr/tim. 

 

Med resonemanget ovan som grund bör en 15-tons truck och en mover användas för att 

fylla den funktion som krävs av fordonen till lägsta möjliga kostnad. 

 

 Förbättringsförslag 5: 

 

Använd en mover för att lämna och hämta containrar på loadplaten. Containertrucken 

behöver således inte användas i denna verksamhet.  

 

 Förbättringsförslag 6: 

 

Hyr inte ut 15-tons trucken till andra verksamhetsområden inom Gävle Hamn AB, om 

detta innebär att en sådan måste hyras in externt för att hantera virkesstuffningen. 

 

Containrar 

 Beskrivning av containrar utifrån kartläggningen. 

 

Den containertyp som används är 40-fots standardcontainrar, vilka ägs av rederier. 
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 Utred vilken funktion containrarna bör fylla efter kundernas önskemål. 

 

Stuffning med hjälp av en loadplate är en bra metod för att utnyttja den invändiga 

volymen av en container. Detta är optimalt för alla parter då mer virke kan transporteras i 

containrarna. Även om slutkunden idag får ett billigare pris med anledning av 

volymutnyttjandet, så kan denna metod dock inte vara helt optimal för slutkunden. Det 

saknas information om hur slutkunden får ut virket ur containern, men det mest sannolika 

är användande av en eller flera truckar. Det arbete detta medför eller om kvaliteten på 

materialet bibehålls under lossningen finns i nuläget ingen vetskap om och detta bör 

således undersökas. 

 

Kunderna har eventuellt önskemål om vilken typ av container virket ska transporteras i, 

då ett flertal olika containertyper finns att välja mellan. Exempelvis kan en container som 

har dörrar även på en långsida (se 3.3 Containrar) vara passande ur slutkundens och 

Gävle Hamn ABs synvinkel, då användning av denna skulle underlätta både stuffning och 

lossning av virket. För Gävle hamn AB skulle denna containertyp innebära att loadplaten 

inte skulle vara nödvändig, då de kan stuffa virket direkt i containern med hjälp av en 15-

tons truck, utan några större risker att skada virke under stuffningsprocessen. Slutkunden 

skulle då få möjligheten att lossa virket på samma sätt, utan att involvera fler truckar eller 

annan hanteringsutrustning i lossningsprocessen. 

 

 Välj den containertyp som ger den mest effektiva hanteringen. 

 

Vilken containertyp som skulle ge den mest effektiva hanteringen är i nuläget svårt att ge 

ett exakt svar på. Däremot får en 40-fots container med sidoåtkomst anses vara en typ 

som skulle öka Gävle Hamn ABs möjligheter att utforma en effektiv 

stuffningsverksamhet. Det rekommenderas därför att Gävle Hamn AB undersöker de 

framtidsmöjligheter som finns angående tillämpningen av nya containertyper inom 

verksamheten. 

 

 Förbättringsförslag 7: 

 

Utred möjligheten att använda containrar med sidoåtkomst. Vid byte till sådana 

containrar behövs inte loadplaten eller containertrucken i verksamheten. 
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Märkning, identifiering och adressering 

 Beskrivning av märkning, identifiering och adressering utifrån kartläggningen. 

 

Containrarna som används är märkta med containernummer, för att rätt virke ska stuffas i 

rätt container. På virkespaketens emballage placerar sågverken streckkoder och 

information om t.ex. paketets vikt samt destination. Märkningen av containrar och virke 

används av Gävle Hamn AB enbart för identifiering. Adressering är i nuläget inte 

relevant då de områden som används för lager av containrar och virke saknar numrerade 

lagerplatser. 

 

 Utred vilken funktion systemet för märkning, identifiering och adressering måste 

uppfylla. 

 

Planerad adressering av virke förekommer inte i nuläget, vilket fungerar just nu men 

utgör risker för effektiviteten i verksamheten i ett längre perspektiv. Om denna 

verksamhet växer med en markant volymökning av virke som följd, finns risken att 

personalen inte kommer kunna hålla koll på allt virke som anländer, vilket virke som 

ligger var och även se till att rätt virke stuffas i rätt container. 

 

En sådan volymökning av virke innebär att Gävle Hamn AB bl. a. behöver införa ett 

bättre och mer effektivare system för märkning, identifiering och adressering, där 

speciellt lagerhållning av virke bör struktureras. Men även ett bättre mottagningssystem 

via datorer, där t.ex. virke kunde scannas in och information om containrar finnas, vilka 

ordrar som ska stuffas, var virket till dessa finns etc. är nödvändigt för att effektivisera 

identifieringen och adresseringen av virket. Ett bättre system skulle kunna medföra 

funktioner såsom att godset får en intern adress i lagerområdet, samt att virket kunde 

scannas in så att personalen vet att virket har kommit till Gävle Hamn AB och är redo att 

stuffas. Mer ingående vad detta system ska innehålla är upp till Gävle Hamn AB att 

undersöka, för att således ta reda på exakt vilka moment som bör ingå i systemet 

angående märkning, identifiering och adressering. 

 

 Inför det system som möjliggör den mest effektiva hanteringen av gods och 

containrar. 

 

Ett mottagningssystem som fungerar så att alla inkomna virkespaket scannas in och läggs 

in i en databas som uppdateras i realtid, skulle ge personalen en bättre överblick av var 
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virke och containrar finns placerat, vilka stuffningsordrar som är klara, vilka ordrar som 

är kvar etc. Detta system kan också ge virket en speciell lagerplats att lagerhålla virket på. 

Problemet kring lagerhållning av virket och containrar bör lösas genom att numrerade 

lagerplatser skapas för dessa. Denna information bör finnas tillgänglig för truckförarna i 

trucken, t.ex. med hjälp av ett truckdatasystem som är kopplat till detta datasystem. Med 

all information som kan finnas i ett sådant datasystem bör det vara relativt enkelt för 

truckförare att exempelvis se var virket ligger, vilken container som ska hämtas, vilket 

virke som ska stuffas i vilken container och vilken ordning dessa bör stuffas med tanke på 

closingtider. Detta skulle sannolikt resultera i ett enklare och mer överskådligt flöde, både 

för administrativ personal och truckförare, samt att riskerna för fel stuffade containrar 

skulle minska. 

 

För märkning och identifiering bör fortfarande typen streckkoder användas, då 

elektronisk märkning innebär stora investeringar och således inte är lönsamt att använda 

sig av i en förhållandevis liten verksamhet. Däremot får det anses att ett datasystem med 

funktioner som beskrivits ovan är nödvändigt oavsett storleken på verksamheten. 

 

 Förbättringsförslag 8: 

 

Inrätta numrerade lagerplatser på lagerområdet för virke. Detta förenklar identifiering och 

adressering av virket. 

 

Intern kommunikation 

 Beskrivning av intern kommunikation utifrån kartläggningen. 

 

I nuläget är inte de fordon som används inom verksamheten utrustade med ett datoriserat 

kommunikationssystem. Administrativ personal skriver på morgonen ut information om 

vilka arbetsuppgifter som ska utföras under dagen, vilken delas ut till fordonsförare vid 

början av deras arbetspass. Truckförare och administrativ personal kommunicerar direkt 

via komradio. 

 

 Identifiera problemområden samt önskade funktioner i informationsutbyten. 

 

De kommunikationsmedel som i nuläget används inom verksamheten, d.v.s. 

pappersutskrifter och komradio, medför ett antal potentiella problem och risker. De 
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pappersutskrifter som informerar exempelvis truckförare om arbetsuppgifter under ett 

skift belastar den administrativt anställda med arbete att sätta ihop och skriva ut 

dokument. Kommunikationen med komradio är ett effektivt system för snabba och korta 

informationsutbyten. Då den administrativt anställda beordrar en fordonsförare att hämta 

containrar eller virkespaket med vissa nummer kan dock problem uppstå, genom t.ex. 

missuppfattningar eller svårigheter för föraren att komma ihåg eller skriva upp ett 

nummer med många siffror. 

 

Bristen på elektroniska kommunikationssystem i fordonen tvingar även förarna att via 

komradion be den administrativt anställda om stöd då problem eller oklarheter uppstår. 

Risken att virke stuffas i fel container är förhållandevis stor, då den administrativt 

anställda själv ansvarar för att containernummer och informationen på virkespaketen 

kopplas samman i en order. Om fel container och virke skulle sammankopplas i en order 

och skrivas ut i ett dokument kan möjligheten för en truckförare att dubbelkolla ordern 

anses otillräcklig. 

 

En tydlig brist på kommunikation synliggörs genom granskning av moverförarnas 

information och vetskap om closingtider hos GCT (se 5.1.3 Identifierade problem hos 

Gävle Hamn AB). Då kommunikationen mellan dessa förare och den administrativt 

anställda brister, kan en mover transportera containrar fram och tillbaka till GCT utan att 

få lämna dessa, vilket är ett slöseri av arbetstid och bränslekostnader. 

 

 Inför effektiva system för informationsutbyten. 

 

Truckdatasystem i verksamhetens fordon skulle innebära ökad effektivitet och säkrare 

hantering av containrar och virke. Den administrativt anställda skulle då kunna placera 

körordrar och uppgifter direkt i datasystemet, vilka t.ex. en truckförare skulle ha 

möjlighet att läsa på en datorskärm i trucken. Detta skulle bespara den administrativt 

anställda tid och minska risken för missuppfattningar i beordringar avseende containrar 

eller virkespaket med specifika nummer. 

 

Om ett med andra aktörer delat datasystem (se 6.1 Tillämpning av modellen hos Gävle 

Hamn AB – Extern kommunikation) skulle införas i kombination med ett internt 

truckdatasystem skulle användningsområdet för det sistnämnda öka ytterligare. 

Stuffningsordrar som placeras av externa aktörer skulle då vara möjliga för 

fordonsförarna att läsa direkt i truckdatorn. 15-tons truck- och moverföraren skulle då ha 
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möjlighet att kontrollera containernummer och nummer på virkespaketen utan att den 

administrativt anställda har hanterat dessa siffror, vilket minskar risken att fel uppstår. 

 

Vid införande av externt delade datasystem och ett internt truckdatasystem skulle GCT 

kunna uppdatera information angående containrar som kan hämtas eller lämnas i 

datasystemet. Moverförarna skulle ha möjligheten att kontrollera denna information 

direkt i fordonets dator och beskrivna missförstånd vad gäller closingtider skulle 

reduceras betydligt. 

 

 Förbättringsförslag 9: 

 

Investera i truckdatasystem i verksamhetens fordon. För optimal förbättring av 

effektiviteten inom kommunikation bör detta förslag kombineras med 

Förbättringsförslag 1. 

 

Eliminering av slöserier 

 Beskrivning av aktiviteter inom verksamheten utifrån kartläggningen. 

 

För en beskrivning av de aktiviteter som innefattas av Gävle Hamn ABs verksamhet, se 

5.1 Nulägesbeskrivning och speciellt Figur 15. 

 

 Identifiera slöserier. 

 

1. En administrativ anställd tar emot och placerar inkommande ordrar i ett 

Excel-ark. Samma person sammanställer och skriver ut dokument med information om 

vilka arbetsuppgifter fordonsförarna ska utföra under dagen. Dessa aktiviteter fyller en 

viktig funktion, men skulle kunna utföras mer resurseffektivt och kan därför klassas 

som överbearbetning (se Lumsden, 2006). 

 

2. När en mover hämtar en container från GCT lämnas denna på ett 

containerområde (se Figur 16.). Då containern ska stuffas med virke hämtas den av en 

containertruck vid containerområdet och transporteras till loadplaten. Mellanlager av 

denna typ är en form av slöseri som faller under typerna lager samt transporter och 

onödiga rörelser (se Lumsden, 2006; Bergman och Klefsjö, 2007). 
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3. Då en stuffningsorder utförts sammanställer en administrativt anställd ett 

fakturaunderlag och skickar detta till ekonomiavdelningen. Personal på 

ekonomiavdelningen sammanställer därefter fakturan och skickar denna till kunden. I 

likhet med ordermottagandet är fakturering en viktig funktion i verksamheten. Det 

faktum att två anställda på olika avdelningar hanterar samma faktura kan dock anses 

vara en form av överbearbetning och därmed slöseri (se Lumsden, 2006). 

 

4. Moverförare får ibland vänta upp till en timme på att få hämta en container 

hos GCT. Under tiden står fordonet med förare overksamt. Detta är en form av slöseri 

med typen väntetider (se Lumsden, 2006; Bergman och Klefsjö, 2007). 

 

5. Utnyttjandegraden hos fordon, maskiner och viss personal inom 

verksamheten är låg. Detta slöseri kallas oanvända resurser (se Lumsden, 2006). 

 

6. Lagerytan för virke är ostrukturerad och saknar märkta lagerplatser. Detta 

kan skapa problem i adressering av virket och kan innebära onödiga förflyttningar av 

virket inom lagerområdet. Detta kan anses vara slöseri och faller under typen 

transporter och onödiga rörelser (se Lumsden, 2006; Bergman och Klefsjö, 2007). 

 

7. Sträckan mellan GCT och containerområdet på Gävle Hamn AB är 

onödigt lång. Då transporter inte tillför något värde för kunden klassas detta som 

slöseri under typen transporter och onödiga rörelser (se Lumsden, 2006; Bergman och 

Klefsjö, 2007). 

 

 Eliminera slöserier. 

 

1. Införande av ett med kunderna delat datasystem samt ett internt 

truckdatasystem skulle effektivisera ordermottagningen samt vidarebefordrande av 

arbetsuppgifter till fordonsförare. Den överbearbetning av information som i nuläget 

innebär onödig arbetsbelastning för den administrativt anställda skulle således 

elimineras. 

 

2. Om en container hämtas vid behov, i enlighet med Just-In-Time (se 

Christopher, 2011), skulle den kunna lämnas av movern direkt på loadplaten. Då 

containern är stuffad och plomberad skulle movern transportera tillbaka den direkt till 

GCT. Mellanlagret av containrar skulle då elimineras och effektiviteten i flödet höjas. 
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3. Vid tillämpning av ett med kunden delat datasystem skulle den 

administrativt anställda bekräfta i systemet att en order är utförd. Ekonomiavdelningen 

skulle uppdateras via datorn att fakturan tillhörande ordern ska skickas iväg, vilket 

skulle utföras. På detta sätt skulle arbetsbördan kring faktureringar och därmed slöseri 

med resurser reduceras. 

 

4. Då Gävle Hamn AB och GCT skulle utforma ett gemensamt datasystem 

för synliggörande av closingtider etc. skulle moverförarna åka till GCT endast då en 

container kan hämtas direkt. Detta skulle reducera eller eliminera onödiga väntetider 

och öka effektiviteten i flödet. 

 

5. För att öka utnyttjandegraden av fordon, maskiner och personal kan dessa 

användas inom andra verksamhetsområden, om detta innebär ökad effektivitet inom 

dessa. Den optimala lösningen för att öka utnyttjandegraden är dock att öka volymen 

av stuffningsordrar, så att de resurser som finns inom verksamheten kan utnyttjas fullt 

ut och därmed slöserier av dessa undvikas. 

 

6. Då lagerytan för virke skulle struktureras med märkta lagerplatser skulle 

virkespaket placeras efter den ordning de ska stuffas. Utöver förbättrad möjlighet till 

identifiering och adressering av virket skulle onödiga förflyttningar av detta elimineras 

och stuffningen effektiviseras. 

 

7. Transportsträckan mellan Gävle Hamn AB kan kortas om ett nytt område 

inom Gävle Hamn upprättas för virkesstuffning. Detta skulle fördelaktigt vara placerat 

i närheten av GCT och onödiga transportsträckor således reduceras. 

 

 Utforma rutiner som främjar synlighet. 

 

Vid tillämpning av Just-In-Time reduceras slöserier, såsom t.ex. mellanlager, vilket 

synliggör nya sådana (Lumsden, 2006; Chapman, 2005). 5S skapar ordning och reda 

vilket också ökar synligheten av felfrihet och därmed problem och slöserier i 

verksamheten (Lumsden, 2006). Då exempelvis lagerområdet för virke skulle struktureras 

med märkta lagerplatser, i enlighet med 5S, ökar möjligheten att upptäcka felplacerat 

virke som kan resultera i onödiga hanteringar. 
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 Förbättringsförslag 10: 

 

Försök att planera hämtningen av containrar hos GCT så att dessa kan lämnas direkt på 

loadplaten, utan mellanlagring. 

 

 Förbättringsförslag 11: 

 

Arbeta med marknadsföring och kommunicera med kunder för att öka antalet 

inkommande ordrar. 

 

 Förbättringsförslag 12: 

 

Utred möjligheten att flytta verksamheten till en yta närmare GCT, för att minska 

transportsträckor av containrar. 

 

Ledtidsreducering 

 Beskrivning av ledtiden utifrån kartläggningen. 

 

Ledtiden från att en stuffningsorder läggs hos Gävle Hamn AB tills de fakturerar ordern 

kan uppgå till flera månader. Detta beror på att ordrar ofta placeras minst ett antal veckor 

innan virket levereras. Ledtiden från leverans av virket hos Gävle Hamn AB till 

fakturering är uppskattningsvis en till tre veckor. 

 

 Identifiera och eliminera flaskhalsar. 

 

En av flaskhalsarna i detta flöde är containertrucken som inte alltid kan byta container vid 

loadplaten när truckföraren för 15-tons trucken anropar. Detta sker då containertrucken 

delas mellan flera olika verksamheter inom Gävle Hamn AB. Arbetssättet är inte effektivt 

då stuffningen med loadplaten ibland måste stå still i väntan på att containern ska bli 

utbytt till en ny, vilket i nuläget kan inträffa flera gånger per dag. Stuffningen med 

loadplaten tar ungefär 30 min/container (se Bilaga 2). Detta innebär att en markant 

volymökning av stuffningsordrar skulle kräva att containertrucken behövs för byte av 

container minst var 60:e minut (eftersom det går att lägga upp virke på loadplaten även 

om containern är full). Vid en sådan ökning är byte av containrar vid behov ett krav för 

att inte stuffningen ska stanna upp och effektiviteten i flödet således minska. Detta skulle 
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innebära att en ny metod att byta containrar måste utformas, såsom att ett nytt fordon 

köps in eller att en stuffningsmetod som inte innefattar användning av en loadplate införs. 

 

 Effektivisera flödet med Just-In-Time. 

 

Ett exempel på en förändring mot ett mer JIT-inriktat flöde är att reducera tiden i lager för 

virket och på så sätt få virket att snabbare flöda genom Gävle Hamn ABs verksamhet. 

 

 Förbättringsförslag 13: 

 

Sträva efter att arbeta med metoden Just-In-Time för att eliminera slöserier som ökar 

ledtiden i flödet. 

 

Beräkning av logistikkostnader 

De förbättringsförslag som medför urskiljbara kostnadsförändringar beskrivs nedan. 

Övriga förslag anses inte möjliga att utföra rättvisa beräkningar på, då information om 

kostnadsförändringar saknas. För mer detaljerade beräkningar av förbättringsförslagen, se 

Bilaga 2. 

 

 Genomför en totalkostnadsberäkning: 

 

Transport och hanteringskostnader: 

 
  Typ av kostnad Kr 

Personal 

 Truckförare (15-tons truck) 515 840 

Truckförare (containertruck) 54 3120 

Truckförare (mover) 108 624 

Fordon 

 15-tons truck 362 044 

Containertruck 64 9910 

Mover 71 9490 

  Administrativa kostnader: 

 
  Typ av kostnad Kr 

Overheadkostnad 460 428 

  



81 

 

Kapacitetskostnader: 

 
  Typ av kostnad Kr 

Loadplate 150 000 

 

 Beskriv vilka kostnader som påverkas av olika förbättringsförslag. 

 

Förbättringsförslag 5: 

Detta förslag innebär förändringar i kostnader för mover med förare och containertruck 

med förare. 

 

Förbättringsförslag 6: 

Detta förslag innebär förändringar i kostnader för 15-tons trucken. 

 

Förbättringsförslag 7: 

Detta förslag innebär förändringar i kostnader för loadplaten och containertrucken. 

 

 Gör en bedömning av hur mycket kostnadsposterna kommer att påverkas av 

olika förbättringsförslag. 

 

Förbättringsförslag 5: 

Transport och hanteringskostnader: 

  

   Typ av kostnad Kr Kostnadsförändring (Kr) 

Personal 

  Truckförare (15-tons truck) 515 840 0 

Truckförare (containertruck) 054 312 -54 312 

Truckförare (mover) 108 624 +54 312 

Fordon 

  15-tons truck 362 044 0 

Containertruck 064 991 -64 991 

Mover 071 949 +35 916 

   Administrativa kostnader: 

  

   Typ av kostnad Kr 

 Overheadkostnad 046 428 0 

   Kapacitetskostnader: 
  

   Typ av kostnad Kr 

 Loadplate 150 000 0 
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Förbättringsförslag 6: 

Transport och hanteringskostnader: 

  

   Typ av kostnad Kr Kostnadsförändring (Kr) 

Personal 

  Truckförare (15-tons truck) 515 840 0 

Truckförare (containertruck) 054 312 0 

Truckförare (mover) 108 624 0 

Fordon 

  15-tons truck 362 044 -81 136 

Containertruck 064 991 0 

Mover 071 949 0 

   Administrativa kostnader: 

  

   Typ av kostnad Kr 

 Overheadkostnad 046 428 0 

   Kapacitetskostnader: 
  

   Typ av kostnad Kr 

 Loadplate 150 000 0 

 

Förbättringsförslag 7: 

Transport och hanteringskostnader: 

  

   Typ av kostnad Kr Kostnadsförändring (Kr) 

Personal 

  Truckförare (15-tons truck) 515 840 0 

Truckförare (containertruck) 054 312 -54 312 

Truckförare (mover) 108 624 +54 312 

Fordon 

  15-tons truck 362 044 0 

Containertruck 064 991 -64 991 

Mover 071 949 +35 916 

   Administrativa kostnader: 

  

   Typ av kostnad Kr 

 Overheadkostnad 046 428 0 

   Kapacitetskostnader: 
  

   Typ av kostnad Kr 

 Loadplate 150 000 -150 000 
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 Revidera totalkostnadsmodellen. 

 

Förbättringsförslag 5: 

Transport och hanteringskostnader: 

  

   Typ av kostnad Kr Kostnadsförändring (Kr) 

Personal 

  Truckförare (containertruck) 054 312 -54 312 

Truckförare (mover) 108 624 +54 312 

Fordon 

  Containertruck 064 991 -64 991 

Mover 071 949 +35 916 

 

Totala kostnadsbesparingar vid genomförande av Förbättringsförslag 5: 029 075 kr. 

 

Förbättringsförslag 6: 

Transport och hanteringskostnader: 

  

   
Typ av kostnad Kr Kostnadsförändring (Kr) 

Fordon 

  
15-tons truck 362 044 -81 136 

 

Totala kostnadsbesparingar vid genomförande av Förbättringsförslag 6: 081 136 kr. 

 

Förbättringsförslag 7: 

 

Transport och hanteringskostnader: 

  

   Typ av kostnad Kr Kostnadsförändring (Kr) 

Personal 

  Truckförare (containertruck) 054 312 -54 312 

Truckförare (mover) 108 624 +54 312 

   Fordon 

  Containertruck 064 991 -64 991 

Mover 071 949 +35 916 
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Kapacitetskostnader 

   Typ av kostnad Kr 

 Loadplate 150 000 -150 000 

 

Totala kostnadsbesparingar vid genomförande av Förbättringsförslag 7: 179 075 kr. 

 

6.2 Validering av modellen 

Som helhet har modellen utgjort ett användbart verktyg för att analysera 

virkesstuffningen hos företaget Gävle Hamn AB. Då hela modellen utformats med 

litteratur som grund har relevanta faktorer som påverkar en containerverksamhet tagits 

fram. Vid tillämpning av modellen kunde således företagets processer analyseras utan att 

viktiga delar av den glömdes bort. 

 

Vissa delar av modellen har dock varit av större betydelse än andra vid tillämpningen av 

den i detta arbete och följaktligen resulterat i förbättringsförslag av högt värde. Exempel 

på sådana delar är extern kommunikation och interna transporter. Andra delar, såsom t.ex. 

leveransserviceelement, har varit svårare att arbeta med under tillämpningen då de 

resultat som genererats av analysen inte kunnat omformuleras till konkreta 

förbättringsförslag utan svårigheter. Dessa delar får ändå anses innehålla nyttiga riktlinjer 

för företag med containerverksamheter och fungerar kanske bättre att tillämpa inom andra 

sådana. 

 

Den befintliga tiden för att utföra detta arbete har även till viss del begränsat 

tillämpningen av modellen. Om mer tid funnits tillgänglig hade varje del inom Gävle 

Hamn AB som ingår i modellen kunnat undersökas och därmed analyseras ytterligare. 

Vid grundligare undersökningar och analyser hade exempelvis kostnadsbesparingar för 

fler rekommendationer till Gävle Hamn AB kunnat beräknas, samt effektivitet och 

funktion i dessa kunnat utredas ytterligare. 
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6.3 Analys av övriga identifierade problem hos Gävle Hamn AB 

Här analyseras problem som identifierats inom verksamheten, men som inte inbegrips av 

modellen. 

 

Prissättning 

 

Gävle Hamn AB fakturerar i nuläget samma pris per container, oavsett hur mycket arbete 

som krävs för att stuffa denna. Flera faktorer påverkar dock arbetsbelastningen för en 

stuffningsorder. 

 

En sådan är det antal containrar som ska stuffas i samma order och följaktligen även hur 

mycket virke som levereras vid samma tidpunkt. En order bestående av en container 

innebär mer arbete per container än en order med tio sådana. Anledningen till detta är att 

den administrativa hanteringen kring en order är nästintill oberoende av antalet containrar 

den avser. Även de ställtider som olika processer i verksamheten medför beror obetydligt 

av orderns storlek (se Olhager, 2000). Ställtider i Gävle Hamn ABs verksamhet avser 

t.ex. framkörning av truck för lossning av virke vid ankommande leveranser samt 

beordring och framkörning av containertruck och mover från sina respektive 

verksamhetsområden. 

 

En annan faktor som påverkar hur mycket resurser en order kräver är det transportsätt 

som används för att leverera virket. Vid lossning av lastbil får truckföraren på Gävle 

Hamn AB hjälp av lastbilschauffören att öppna släpen och lossa virket, medan han vid 

lossning av tågvagnar måste sköta hela lossningsprocessen själv. Detta innebär att Gävle 

Hamn AB använder mindre resurser vid utförande av en order med inkommande virke via 

lastbil än tåg. 

 

Även dimensionerna av de paket som virket är emballerat i är avgörande för 

resursförbrukningen av en stuffningsorder. Små paket kan innebära fler hanteringar per 

container än mellanstora och de största paketen kan medföra ytterligare arbete vid 

loadplaten, då dessa är svåra att snabbt placera i en container. Paket med virke i olika 

längder (se Figur 18.) kan också innebära ytterligare arbete vid stuffningen, då brädor kan 

spreta utanför mattan på loadplaten och måste ibland flyttas om flera gånger innan 

paketen kan föras in i containern. 
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Varierande prissättning av olika arbetskrävande ordrar får efter ovanstående resonemang 

anses vara nödvändiga för att fördelningen av kostnader i verksamheten ska bli rättvis, i 

enlighet med det rättvisetänkande Oskarsson et al. (2006) nämner. Då priset för ordrar av 

komplicerad typ skulle vara högre än för okomplicerade sådana, finns även möjligheten 

att sågverken skulle sträva efter att leverera virke med hanteringsvänliga dimensioner, 

med lastbil och i större antal containrar per order. 

 

Ordrar 

Då verksamhetens utgifter är betydligt större än dess inkomster (se 5.1.2 Resultaträkning) 

måste kostnadsbesparingar endast ses som en del av de förbättringar som ska leda till 

positiva siffror i resultaträkningen. Huvudmålet och nyckelfaktorn i försöken att förbättra 

verksamhetens lönsamhet bör istället vara att uppnå fler inkommande ordrar och därmed 

större inkomster. 

 

Kapaciteten att hantera betydligt fler ordrar än Gävle Hamn AB gör i nuläget finns i 

verksamheten, i form av otillräckligt utnyttjade av fordon, maskiner och personal. 

Nollpunktsvolymen har beräknats vara 1709 containrar (se Bilaga 2). Denna siffra avser 

det antal containrar Gävle Hamn AB måste fakturera för varje år för att verksamhetens 

inkomster ska väga upp dess utgifter, alltså för att resultatet ska bli noll.. För att uppnå 

denna siffra bör Gävle Hamn AB kommunicera med kunder och ta reda på vad som 

skulle krävas av dem för att få in fler ordrar. Hela verksamheten måste engagera sig för 

att arbeta mot detta mål, men ett stort ansvar kommer även att vila på Gävle Hamn ABs 

marknadsavdelning. 

 

Fler ordrar skulle förutom högre inkomster även innebära en större arbetsbelastning och 

synliggörande av nya problem inom verksamheten. Teorin om den japanska sjön (se 

Christopher, 2011; Lumsden, 2006) är tillämpbar vid detta resonemang. Istället för att 

företaget sänker sina lager för att synliggöra problem, kommer detsamma att inträffa vid 

fullt utnyttjande av de maskiner, fordon och personal som idag kan utföra det arbete som 

finns utan större problem. 

 

Vid en ökning av antalet inkommande ordrar skulle problem uppstå i leveranser av virket. 

Dessa anländer i nuläget ofta utan att meddela exakta ankomsttider, vilket skulle skapa 

kaos om antalet leveranser skulle flerdubblas. Virke lagras i nuläget ungefär en vecka hos 

Gävle Hamn AB, vilket innebär att den befintliga lagerplatsen ofta måste utnyttjas till 

fullo för att alla virkespaket ska få plats. Mer hantering av virke skulle ställa krav på 

Gävle Hamn AB att antingen stuffa detta snabbare eller att flytta verksamheten till ett 
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Figur 27. Två truckar som markstuffar virket in i ett 

lastbilssläp. Källa: http://www.kayfpi.com/photopage.html 

område inom Gävle Hamn med plats för ett större lagerområde. Även containertrucken 

och movern skulle behöva utnyttjas betydligt mer inom virkesstuffningsverksamheten vid 

ökade volymer inom denna, vilket eventuellt skulle skapa problem då dessa behövs inom 

andra verksamhetsområden. 

 

Dessa problem är bara några nämnda av de som kan uppstå då antalet inkommande ordrar 

skulle öka. Då detta är målet för verksamheten i nuläget och på lång sikt måste 

förbättringsförslag liknande de som föreslås i detta arbete genomföras, för att 

effektiviteten inom verksamheten ska uppnå den nivå att mer arbete kan utföras utan 

ytterligare komplikationer. 

 

Metoder för stuffning 

Idag använder Gävle Hamn AB enbart loadplate vid stuffning av containrar. Om 

loadplaten skulle gå sönder är de således i behov av alternativa stuffningsmetoder, för att 

undvika att verksamheten ska stå still medan loadplaten är på reparation. Här beskrivs två 

alternativa metoder som är möjliga att utföra med enbart truckar eller med hjälp av 

ytterligare utrustning. 

 

Markstuffning innebär att en container stuffas direkt på marken, oftast med hjälp av två 

truckar. Det går till så att en av truckarna lastar virket på gafflarna och ställer virket så 

långt in det går i containern (se den vänstra trucken i Figur 27). Därefter kommer den 

andra trucken och tar över medan den 

förstnämnda trucken släpper taget om 

godset. Sedan puttas virket in i 

containern av den högra trucken (se 

Figur 27). Om det är en container 

placerad på marken som ska stuffas, 

finns även möjligheten att köra in med 

virket i containern med en lågtruck.  

 

 

 

Nackdelen med markstuffning är att risken är hög att virket skadas under stuffningen. 

Detta är inte alltid godtagbart och metoden är därför inte lämplig att ha som huvudmetod 

för stuffning. Det positiva med metoden är att den är relativt billig och är även snabbare 

än loadplaten, baserat på en intervju under benchmarkingen.  

http://www.kayfpi.com/photopage.html
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Figur 28. Produkten ROLLIN. Källa: http://www.demach.fi 

Demach erbjuder ett stuffningssystem som de kallar ’ROLLIN’ (Demach, 2013). Denna 

är bl.a. utvecklad och designad för att lasta virkespaket i containrar på ett säkert, snabbt 

och ekonomiskt sätt. ROLLIN flyttas med hjälp av en gaffeltruck med en lyftkapacitet 

mellan 4 och 7 ton och med möjlighet att köra in i en container. ROLLIN hanterar fyra 

virkespaket samtidigt och den har en maximal viktkapacitet på 18 ton. 

 

Stuffning med hjälp av ROLLIN kan utföras av en person, men Demach (2013) menar att 

en personalstyrka på två personer klarar av att stuffa 4 containrar per timme. För att 

uppnå detta krävs en lågtruck med lyftkapacitet mellan 4-7 ton samt en 15-tons truck som 

lägger på virke på plattan (se Figur 28). 

 

 

http://www.demach.fi/
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7 Rekommendationer till Gävle Hamn AB 

Här presenteras de rekommendationer som ges till Gävle Hamn AB och grundas på 6.1 

Tillämpning av modellen hos Gävle Hamn AB samt 6.3 Analys av övriga identifierade 

problem hos Gävle Hamn AB. Rekommendationerna redovisas i punktform och innefattar 

kostnadsbesparingar då tillräcklig information har funnits för att beräkna dessa. 

 

 Utred möjligheten att tillsammans med andra aktörer i flödeskedjan utforma ett 

gemensamt datasystem, för hantering av t.ex. orderläggningar, lagersaldon, 

containertillgänglighet och closingtider. 

 

 Utforma rutiner för transportörers meddelande av ankomst. Sådana kan t.ex. 

innebära att dessa måste meddela Gävle Hamn AB minst 12- eller 24 timmar 

innan ankomst till området. 

 

 Ifrågasätt speditionsföretagens existens i flödeskedjan. Om Gävle Hamn AB kan 

uppnå den kompetens som krävs för att utföra deras arbetsuppgifter kan 

företagets inkomster öka betydligt. Viktigt att tänka på vid utredande av detta 

förslag är att speditionsföretage kan utgöra viktiga samarbetspartners för andra 

verksamhetsområden inom Gävle Hamn AB. 

 

 Använd en mover för att assistera loadplaten med containrar. Denna typ av 

fordon innebär mindre utgifter per timme i jämförelse med en containertruck. 

Genomförande av detta förslag kan innebära en kostnadsbesparing om 029 075 

kr om året, vid hantering av samma ordervolymer som år 2013 (se Bilaga 2). 

 

 Låna inte ut 15-tons trucken till Granudden om detta innebär att en sådan måste 

hyras in externt för att hantera virkesstuffningen. Genom att inte låna ut 15-tons 

trucken kan 081 136 kr sparas varje år inom virkesstuffningsverksamheten (se 

Bilaga 2). 

 

 Utred möjligheten att använda containrar med sidoåtkomst istället för 

standardcontainrar. Denna typ av container öppnar för nya möjligheter, såsom att 

stuffa virke utan loadplate och containertruck samt medför bättre kundservice då 

virket blir lättare att lossa. Vid byte till sådana containrar kan Gävle Hamn AB 
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spara 179 075 kr i kostnader varje år, vid hantering av samma ordervolymer som 

år 2013 (se Bilaga 2). 

 

 Inrätta numrerade lagerplatser på lagerområdet för virke. Detta förenklar 

identifiering och intern adressering av virket. 

 

 Investera i ett truckdatasystem som kan installeras i de fordon som används inom 

verksamheten. Detta skulle effektivisera kommunikationen mellan administrativ 

personal och fordonsförarna, genom att innefatta funktioner såsom 

synliggörande av information om closingtider etc. 

 

 Sträva efter att planera hämtningen av containrar hos GCT så att dessa kan 

lämnas direkt på loadplaten, utan mellanlagring. 

 

 Sträva efter att öka antalet ordrar, genom marknadsföring och kommunikation 

med kunder. Nollpunktsvolymen för den verksamhet som finns idag är 1709 

containrar (se Bilaga 2). 

 

 Utred möjligheten att flytta verksamheten till en yta närmare GCT, för att 

minska transportsträckor av containrar. 

 

 Sträva efter att regelbundet eliminera slöserier i verksamheten, genom att 

ifrågasätta varför aktiviteter utförs. 

 

 Utforma en ny strategi för prissättning, där priset för att stuffa en container med 

virke kan bero på antalet containrar i samma stuffningsorder, det transportsätt 

som används vid leverans av virket samt virkespaketens dimensioner. 

 

 Utred möjligheten till högre effektivitet och kostnadsbesparingar i befintliga 

metoder att stuffa containrar. Rollin är en metod som skulle kunna vara lämplig 

att använda inom Gävle Hamn AB; stuffning med truck i en container med 

sidoåtkomst en annan. 
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8 Slutsatser 

I detta avsnitt sammanfattas de slutsatser som arbetet resulterat i, med utgångspunkt i 

frågeställningarna presenterade i 1.2 Syfte och frågeställningar. Dessa utgör de fyra 

underrubrikerna nedan och avslutningsvis ges förslag till fortsatta studier. 

 

8.1 Vilka faktorer inverkar på effektiviteten i en flödeskedja samt 

inom en containerverksamhet? 

Faktorer som påverkar effektiviteten i en flödeskedja kan vara sammansättningen av 

aktörer och hur väl dessa kommunicerar med varandra. 

 

Effektivitetsfaktorer inom en containerverksamhet utgörs bl. a. av slöserier, 

containertyper, ledtider, kommunikationstyper, leveransserviceelement, transporttyper 

samt metoder för märkning, identifiering och adressering. 

 

8.2 Hur kan en modell för analys och förbättring av 

containerhantering inom ett hamnområde se ut? 

Den modell som utformats har delats upp i två delar, externa- och interna flöden. Innan 

modellen tillämpas på en containerverksamhet måste denna kartläggas för att en 

nulägesbeskrivning ska kunna utformas. Modellen visas i Figur 29 och dess ingående 

delar sammanfattas därefter kortfattat i punktform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29. Modell för analys och 

förbättring av containerhantering 

inom ett hamnområde. 
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8.2.1 Externa flöden 

Extern kommunikation 

 

    Identifiera problemområden i informationsutbyten. 

 Utforma tillsammans effektiva rutiner och system för informationsutbyten. 

 

Aktörer 

 

 Fundera över vilka aktörer som har en motiverad plats i flödeskedjan. 

 Gör en utvärdering av vilka aktörer som kan utöka eller reducera sina 

arbetsuppgifter. 

 Reducera eller utöka antalet aktörer i flödeskedjan. 

 

8.2.2 Interna flöden 

Leveransserviceelement 

 

 Ta reda på vilka leveransserviceelement kunderna avser är av betydelse. 

 Utforma processer som uppfyller kundernas önskemål. 

 

Interna transporter 

 

 Beräkna utnyttjandet och funktion av transportmedel. 

 Jämför olika transportmedel och välj det som uppfyller de behov som finns i 

verksamheten. 

 

Containrar 

 

 Utred vilken funktion containrarna bör fylla efter kundernas önskemål. 

 Välj den containertyp som ger den mest effektiva hanteringen. 

 

Märkning, identifiering och adressering 

 

 Utred vilken funktion systemet för märkning, identifiering och adressering måste 

uppfylla. 
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 Inför det system som möjliggör den mest effektiva hanteringen av gods och 

containrar. 

 

Intern kommunikation 

 

 Identifiera problemområden samt önskade funktioner i informationsutbyten. 

 Inför effektiva system för informationsutbyten. 

 

Eliminering av slöserier 

 

 Identifiera slöserier. 

 Eliminera slöserier. 

 Utforma rutiner som främjar synlighet. 

 

Ledtidsreducering 

 

 Identifiera och eliminera flaskhalsar. 

 Effektivisera flödet med Just-In-Time. 

 

Beräkning av logistikkostnader 

 

 Genomför en totalkostnadsberäkning. 

 Beskriv vilka kostnader som påverkas av olika förbättringsförslag. 

 Gör en bedömning av hur mycket kostnadsposterna kommer att påverkas 

av olika förbättringsförslag. 

 Revidera totalkostnadsmodellen. 

 

Delaktighet vid förändringar 

 

 Diskutera och förankra idén inom hela verksamheten. 

 Utvärdera arbetet kontinuerligt. 
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8.3 Inom vilka områden hos Gävle Hamn AB finns utrymme för 

förbättringar, med avseende på kostnad och effektivitet? 

Identifierade problem som innebär onödiga kostnader för Gävle Hamn AB utgörs bl. a. av 

långa transportsträckor, väntetider och otillräckligt utnyttjande av personal, fordon och 

maskiner. 

 

Problem hos Gävle Hamn AB som inverkar på effektiviteten är bristande extern- och 

intern kommunikation, otillräcklig planering av lager, väntetider och virke som innebär 

speciella komplikationer. 

 

8.4 Vilka rekommendationer kan ges till Gävle Hamn AB, för att 

öka effektiviteten inom deras del av flödet? 

De rekommendationer (för mer detaljerade beskrivningar se 7 Rekommendationer till 

Gävle Hamn AB) som ges till Gävle Hamn AB är: 

 

 Utred möjligheten att tillsammans med andra aktörer i flödeskedjan utforma ett 

gemensamt datasystem. 

 

 Utforma rutiner för transportörers meddelande av ankomst. 

 

 Ifrågasätt speditionsföretagens existens i flödeskedjan. 

 

 Använd en mover för att assistera loadplaten med containrar. 

 

 Låna inte ut 15-tons trucken till Granudden om detta innebär att en sådan måste 

hyras in externt för att hantera virkesstuffningen. 

 

 Utred möjligheten att använda containrar med sidoåtkomst istället för 

standardcontainrar. 

 

 Inrätta numrerade lagerplatser på lagerområdet för virke. 

 

 Investera i ett truckdatasystem som kan installeras i de fordon som används 

inom verksamheten.  
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 Sträva efter att planera hämtningen av containrar hos GCT så att dessa kan 

lämnas direkt på loadplaten, utan mellanlagring. 

 

 Sträva efter att öka antalet ordrar, genom marknadsföring och kommunikation 

med kunder. 

 

 Utred möjligheten att flytta verksamheten till en yta närmare GCT, för att 

minska transportsträckor av containrar. 

 

 Sträva efter att regelbundet eliminera slöserier i verksamheten, genom att 

ifrågasätta varför aktiviteter utförs. 

 

 Utforma en ny strategi för prissättning, där priset för att stuffa en container 

beror av det arbete som krävs för att utföra detta. 

 

 Utred möjligheten till högre effektivitet och kostnadsbesparingar i befintliga 

metoder att stuffa containrar. 

 

8.5 Fortsatta studier 

För fortsatta studier inom området skulle den externa delen av analysmodellen kunna 

utformas mer grundligt, då detta arbete har inriktats mer mot intern effektivitet inom 

Gävle Hamn AB. Studier med tillämpning av modellen inom andra 

containerverksamheter skulle kunna utföras och således dess generaliserbarhet utvärderas. 

Modellen skulle då även kunna korrigeras för att utgöra ett ännu bättre verktyg för analys 

och förbättring av containerverksamheter inom hamnområden. I detta arbete har 

människors påverkan på effektiviteten i verksamheter inte utretts tillräckligt för att 

möjliggöra tillämpning av sådana delar på Gävle Hamn AB. Vidare studier skulle således 

även kunna fokusera på huruvida containerverksamheter kan förbättras genom förbättrade 

arbetsvillkor och motivation hos de anställda. Ett förslag är därför att undersöka hur 

tillämpning av Lean productions ’respect for the people’ påverkar effektivitet i 

containerhantering. 
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Bilaga 1 - Observationsprotokoll 

Datum: 9/4-13 

Tid: 10.56 – 16.05 

Plats: Bulkterminalen Gävle Hamn AB 

Händelser Tid 

(min) 

Vem/Vad Anmärkning 

1. Stuffa en container. 

(Container på 

loadplaten 

→ virke i container.)        

 

44 

Loadplate, 15-

tonstruck 

12 paket, NWP Norrskog 

2. Byte av container. 

(Stuffad container på 

loadplate → tom 

container på loadplate.) 

 

13 

Containertruck  

3. Stuffa en container  46 Loadplate, 15-

tonstruck 

12 paket, NWP Norrskog 

4. Byte av container 12 Containertruck  

5. Stuffa en container 30 Loadplate, 15-

tonstruck 

12 paket, NWP Norrskog 

6. Lossa två släp. 

(Trucken lossar första 

paketet → sista paketet 

står på markytan.) 

 

17 

 

15-tonstruck 14 paket, NWP Norrskog 

7. Byte av container 18 Containertruck  

8. Stuffa en container 52 Loadplate, 15-

tonstruck 

12 paket, NWP Norrskog 
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Datum: 17/4 -13 

Tid: 08.10 – 13.00 

Plats: Bulkterminalen Gävle Hamn AB 

Händelser Tid (min) Vem/Vad Anmärkning 

1. Lossa tågvagn. 

(Vagnen öppnas → 

vagnen stängd) 

 

23 

15-tonstruck 8 paket, NWP 

Norrskog  

2. Lossa tågvagn. 25 15-tonstruck 9 paket, NWP 

Norrskog 

3. Lossa tågvagn. 25 15-tonstruck 10 paket, NWP 

Norrskog 

4. Lossa tågvagn. 27 15-tonstruck 8 paket, NWP 

Norrskog 
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Datum: 22/4 -13 

Tid: 08.50 – 15.40 

Plats: Bulkterminalen Gävle Hamn AB 

Händelser Tid (min) Vem/Vad Anmärkning 

1. Stuffa en container. 

(Container på 

loadplaten 

→ virke i container.)        

 

21 

 

Loadplate, 15-tonstruck 56 paket, SCA 

Rundvik  

2. Byte av container. 

(Stuffad container på 

loadplate → tom 

container på 

loadplate.) 

 

12 

Containertruck  

3. Stuffa en container. 23 Loadplate, 15-tonstruck 56 paket, SCA 

Rundvik 

4. Byte av container. 9 Containertruck  

5. Stuffa en container. 29 Loadplate, 15-tonstruck 56 paket, SCA 

Rundvik 

6. Byte av container. 31 Containertruck Containertrucken 

väntade vid 

loadplaten under 

stuffningen. 

7. Stuffa en container. 23 Loadplate, 15-tonstruck 56 paket, SCA 

Rundvik 

8. Byte av container. 9 Containertruck  

9. Stuffa en container. 29 Loadplate, 15-tonstruck 56 paket, SCA 

Rundvik 

10. Byte av container. 25 Containertruck Containertrucken 

väntade vid 

loadplaten under 

stuffningen. 
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Datum: 23/4 - 13 

Tid: 10.20 - 11.30 

Plats: Bulkterminalen Gävle Hamn AB 

Händelser Tid (min) Vem/Vad Anmärkning 

1. Byte av container. 

(stuffad container på load 

plate → tom container på 

load plate) 

17 

Containertruck  

2. Stuffa en container. 

(container på load platen 

→ virke i container) 
21 

15- tons truck, load plate 8 paket, NWP 

Norrskog 

 



5 

 

Datum: 24/4 - 13 

Tid: 7.20 - 15.00 

Plats: Bulkterminalen Gävle Hamn AB 

Händelser Tid (min) Vem/Vad Anmärkning 

Byte av container. 

(Stuffad container på load 

plate → tom container på 

loadplate) 

18 

Containertruck containertrucken väntar 

vid load platen 

Stuffa en container. 

(Container på load platen 

→ virke i container)        

20 

Load plate, 15-tonstruck 8 paket, NWP 

Norrskog 

3. Byte av container. 
18 

Containertruck containertrucken väntar 

vid load platen 

4. Stuffa en container. 
27 

Load plate, 15-tonstruck 8 paket, NWP 

Norrskog 

5. Byte av container. 10 Containertruck  

6. Stuffa en container. 
45 

Load plate, 15-tonstruck 8 paket, NWP 

Norrskog 

7. Byte av container. 9 Containertruck  

8. Stuffa en container. 
22 

Load plate, 15-tonstruck 8 paket, NWP 

Norrskog 

9. Byte av container. 9 Containertruck  

10. Stuffa en container. 
21 

Load plate, 15-tonstruck 8 paket, NWP 

Norrskog 

11. Byte av container. 15 Containertruck  
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Bilaga 2 – Beräkningar 

Resursutnyttjande 

Nedan presenteras data över utnyttjandet av resurser inom området virkesstuffning på 

Gävle Hamn AB, samt beräkningar som förtydligar informationen. De siffror som 

redovisas är baserade på intervjuer, observationer samt sekundärdata. 

 

Antal containrar stuffade 2013: Januari: 33 st, Februari: 69 st, Mars: 120 st, April: 70 st. 

Förväntat antal stuffade containrar 2013: (33 + 69 + 120 + 70) / 4 x 12 = 876 st 

Antal arbetstimmar för en heltidstjänst / år: 8 tim / dag x 5 dagar / vecka x 52 veckor = 

2080 

Fördelning av ankommande leveranser av virke: 60 % via lastbil, 40 % via tåg. 

Siffror är avrundade till hela minuter och kronor under beräkningarna, hela procent i 

resultaten. 

 

De procentsatser som redovisas för personal och fordon avser den andel av personens 

eller fordonets tillgängliga tid som är produktiv tid, d.v.s. den tid som denna arbetar inom 

virkesstuffningsverksamheten.  

 

Personal 

 Truckförare 34 % (15-tons truck) 

 

Tid att stuffa en container (min): (44 + 46 + 30 + 52 + 21 + 23 + 29 + 23 + 29 + 21 + 20 

+ 27 + 45 + 22 + 21) / 15 = 30,2 ≈ 30 

Antal timmar truckföraren arbetar med att stuffa 2013: 0,5 x 876 = 438 

Tid att lossa virke från ett lastbilssläp = en container (min): 15 

Antal timmar truckföraren arbetar med att lossa släp 2013: 0,25 x 525,6 = 131,4 

Tid att lossa virke från en tågvagn = en container (min): (23 + 25 + 25 + 27) / 4 = 25 

Antal timmar truckföraren arbetar med att lossa tågvagnar 2013: 0,4166.. x 350,4 = 146 

 

Antal produktiva timmar för truckföraren 2013: 438 + 131,4 + 146 = 715,4 

Andel av heltid som truckföraren arbetar inom området virkesstuffning: 715,4 / 2080 = 

0,34394... ≈ 34 % 

Truckföraren är heltidsanställd inom området virkesstuffning. 
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 Truckförare 11 % (containertruck) 

 

Tid att byta ut en full container på load platen till en tom (min): (13 + 12 + 18 + 12 + 9 + 

31 + 9 + 25 + 17 + 18 + 18 + 10 + 9 + 9 + 15) / 15 = 15 

Antal timmar truckföraren arbetar med att byta ut containrar 2013: 0,25 x 876 = 219 

Andel av en heltidtjänst som truckföraren arbetar inom området virkesstuffning: 219 / 

2080 = 0,10528... ≈ 11 % 

 

 Truckförare 21 % (mover) 

 

Tid att lämna och hämta en container hos GCT (min): 30 

Antal timmar truckföraren arbetar med att lämna och hämta containrar 2013: 0,5 x 876 = 

438 

Andel av en heltidstjänst som truckföraren arbetar inom området virkesstuffning: 438 / 

2080 = 0,210576... ≈ 21 % 

 

Fordon och maskiner 

 15-tonstruck 34 % 

 

(se uträkningen för truckförare 15-tons truck, 15-tons trucken används under ett skift / 

dygn) 

15-tons trucken lånas ut till Granudden ungefär 12 tim / månad, under dessa timmar hyr 

Gävle Hamn AB en 15-tons truck till en kostnad av 700 kr / tim. 

 

 Containertruck 5,5 % 

 

(se uträkning för truckförare containertruck, containertrucken används under två skift / 

dygn) 

 

 Mover 10,5 % 

 

(se uträkning för truckförare mover, movern används under två skift / dygn) 
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 Loadplate 21 % 

 

Tid att stuffa en container (min): (44 + 46 + 30 + 52 + 21 + 23 + 29 + 23 + 29 + 21 + 20 

+ 27 + 45 + 22 + 21) / 15 = 30,2 ≈ 30 

Antal timmar loadplaten används 2013: 0,5 x 876 = 438 

Andel av tiden loadplaten används för virkesstuffning: 438 / 2080 = 0,210576... ≈ 21 % 

Loadplaten används ett skift / dygn. 

 

Övrigt 

Markyta ca 4200 kvm. 

Utnyttjande av lokaler, administration, fakturering etc. är beräknat av Gävle Hamn AB att 

uppgå till 53 kr / stuffad container. 

 

Resultaträkning 

I resultaträkningen har alla utgifter och inkomster som kan kopplas till området 

virkesstuffning beräknats. Dessa har sedan jämförts med varandra och en uppskattning av 

verksamhetens resultat 2013 har genererats. De siffror som redovisas är baserade på 

intervjuer, observationer samt sekundärdata. 

 

Utgifter för personal 

Antal avlönade timmar för en heltidstjänst / år = 8 tim / dag x 5 dagar / vecka x 52 veckor 

/ år = 2080 

Alla truckförare innebär en utgift för Gävle Hamn AB om 248 kr / tim. 

Varje stuffad container ger en inkomst av 1100 kr. 

 

 Truckförare 515 840 kr (15-tons truck) 

 

2080 avlönade timmar / år x 248 kr / tim = 515 840 kr 

 

 Truckförare 054 312 kr (containertruck) 

 

219 tim x 248 kr / tim = 054 312 kr 
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 Truckförare 108 624 kr (mover) 

 

438 tim x 248 kr / tim = 108 624 kr 

 

Totala utgifter för personal: 515 840 kr + 054 312 kr + 108 624 kr = 678 776 kr 

 

Utgifter för fordon och maskiner 

 15-tons truck 362 044 kr 

 

0,93 (andel av tiden 15-tons trucken används inom området virkesstuffning) x 280 908 kr 

(15-tons truckens årskostnad 2012 inklusive bränsle) = 261 244 kr + 144 (antal timmar 

per år som en 15-tons truck hyrs in) x 700 kr (kostnad att hyra en 15-tons truck per 

timme) = 362 044 kr ≈ 362 044 kr 

Gävle Hamn ABs 15-tons trucks kostnad / tim = 134,9403... kr / tim ≈ 135 kr / tim 

Gävle Hamn ABs totala utgifter för 15-tons truck / tim = 174,0598... kr / tim ≈ 174 kr 

/ tim 

 

 Containertruck 064 991 kr 

 

0,055 (andel av tiden containertrucken används inom området virkesstuffning) x 206 116 

kr (containertruckens årskostnad 2012 exklusive bränsle) + 53 655 (utgifter för bränsle 

för 219 arbetstimmar) = 64 991,38 kr ≈ 064 991 kr 

Gävle Hamn ABs totala utgifter för en containertruck / tim = 296, 76429... kr / tim ≈ 

297 kr / tim 

 

 Mover 071 949 kr 

 

0,105 (andel av tiden movern används inom området virkesstuffning) x 184 656 kr 

(moverns årskostnad 2012 exklusive bränsle) + 52 560 kr (utgifter för bränsle för 438 

arbetstimmar) = 71 948,88 kr ≈ 071 949 kr 

Gävle Hamn ABs totala utgifter för en mover / tim = 164,26684... kr / tim ≈ 164 kr / 

tim 
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 Loadplate 150 000  kr 

 

100 000 kr (årliga utgifter för underhåll av loadplaten) + 50 000 kr (avskrivningar) = 150 

000 kr 

Gävle Hamn ABs totala utgifter för loadplaten / tim = 342,46575... kr / tim ≈ 342 kr / 

tim 

 

Totala utgifter för fordon och maskiner: 362 044 kr + 064 991 kr + 071 949 kr + 150 

000 kr = 648 984 kr 

 

Övriga utgifter 

 Overheadkostnad 406 428 kr (lokaler, administration, fakturering etc.) 

 

53 kr / tim (beräknad overheadkostnad av Gävle Hamn AB) x 876 stuffade containrar = 

406 428 kr 

 

Totala övriga utgifter: 406 428 kr 

 

Verksamhetens totala utgifter: 678 776 kr + 648 984 kr + 406 428 kr = 374 188 kr 

 

Inkomster 

Fakturering: 963 600 kr 

1100 kr (inkomst / stuffad container) x 876 (förväntat antal stuffade containrar 2013) = 

963 600 kr 

 

Verksamhetens totala inkomster: 963 600 kr 

 

Verksamhetens förväntade resultat 2013: 963 600 kr - 374 188 kr = 410 588 kr 

Resultat / container = 410 588 kr (förväntat resultat 2013) / 876 (förväntat antal stuffade 

containrar 2013) = 468,70776... = 469 kr / container 
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Beräkningar i 6.1 Tillämpning av modellen hos Gävle Hamn AB 

Berörda kostnader i nuläget. 

 

 Truckförare 504 312 kr (containertruck) 

 

219 tim x 248 kr / tim = 504 312 kr 

 

 Truckförare 108 624 kr (mover) 

 

438 tim x 248 kr / tim = 108 624 kr 

 

 Containertruck 064 991 kr 

 

0,055 (andel av tiden containertrucken används inom området virkesstuffning) x 206 116 

kr (containertruckens årskostnad 2012 exklusive bränsle) + 503 655 (utgifter för bränsle 

för 219 arbetstimmar) = 64 991,38 kr ≈ 604 991 kr 

 

 Mover 071 949 kr 

 

0,105 (andel av tiden movern används inom området virkesstuffning) x 184 656 kr 

(moverns årskostnad 2012 exklusive bränsle) + 502 560 kr (utgifter för bränsle för 438 

arbetstimmar) = 71 948,88 kr ≈ 701 949 kr 

Gävle Hamn ABs totala utgifter för en mover / tim = 164,26684... kr / tim ≈ 164 kr / 

tim 

 

 15-tons truck 362 044 kr 

 

0,93 (andel av tiden 15-tons trucken används inom området virkesstuffning) x 280 908 kr 

(15-tons truckens årskostnad 2012 inklusive bränsle) = 261 244,44 kr + 144 (antal timmar 

per år som en 15-tons truck hyrs in) x 700 kr (kostnad att hyra en 15-tons truck per 

timme) = 362 044,44 kr ≈ 362 044 kr 

 

Gävle Hamn ABs 15-tons trucks kostnad / tim = 134,9403... kr / tim ≈ 135 kr / tim 

Gävle Hamn ABs totala utgifter för 15-tons truck / tim = 174,0598... kr / tim ≈ 174 kr 

/ tim 
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Kostnadsförändring vid genomförande av Förbättringsförslag 5. 

 

Då movern ersätter containertrucken helt i verksamheten, adderas tiden som 

containertrucken utnyttjas till tiden movern utnyttjas. Movern kommer då att utnyttjas 

(438 + 219 = 657) 657 timmar. Moverns totala kostnad blir (657 x 164 = 107 748) 

107 748 kr, vilket innebär en ökning med (219 x 164 = 35 916) 35 916 kr. 

Kostanden för containertrucken försvinner och kostnaden för dess förare adderas till 

kostnaden för moverföraren, då alla fordons förare innebär samma kostnader per timme. 

 

Kostnadsförändring vid genomförande av Förbättringsförslag 6. 

 

Då befintliga 15-tons trucken lånas ut 144 timmar per år. Detta genererar besparingar i 

dess kostnad med 019 664 kr, men innebär även att en truck måste hyras in extern till en 

kostnad av 100 800 kr. Genom att inte låna ut 15-tons trucken sparar Gävle Hamn AB 

således (100 800 – 109 664 = 801 136) 801 136 kr, då ingen truck behöver hyras in. 

 

Kostnadsförändring vid genomförande av Förbättringsförslag 7. 

 

För kostnadsförändringar för mover och containertruck, se Kostnadsförändring vid 

genomförande av Förbättringsförslag 5 ovan. Utöver dessa elimineras kostnaden för 

loadplaten helt då denna inte längre används i verksamheten. 
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Nollpunktsvolym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


