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Sammanfattning 
I takt med att informationen blir en allt större del av logistiken måste även den utvecklas och 
inte bara den fysiska delen. Hos Baltic Sea Gateway har informationslogistiken haft en stor 
utveckling på sidan som heter Fredriksskans medan Granudden som den andra sidan av 
vattnet heter har fortsatt som tidigare. I det här arbetet kommer informationsflödet på 
Granudden att ses över för att se vilka förbättringar som kan utföras på detta flöde som även 
kommer att stötta det fysiska flödet.  

Metoderna som använts för insamling av information till nulägesbeskrivningen och 
kartläggningen är intervjuer och observationer. Delar av informationen har fåtts ut genom tre 
av företagens interna system.  

Flödeskartläggningen visade att informationen på terminal Granudden har väldigt många steg 
samt att det finns två kundserviceavdelningar som båda hanterar information som rör det 
fysiska arbetet på terminal Granudden. Genom att ha två kundserviceavdelningar som sköter 
informationen på samma terminal sker en stor del onödig kommunikation och personalen i 
magasinet vet inte alltid vem de ska kontakta.  

En anledning till att informationsflödet är komplicerat hos Baltic Sea Gateway är för att det 
finns två olika kundserviceavdelningar där en endast tar hand om en kund medan den andra 
tar hand om all annan information inom och ut från företaget. Dessa två avdelningar 
kommunicerar med varandra och till viss del med samma personal i magasinen. Genom 
kartläggningen av informationsflödet på terminal Granudden har det visats att det finns en del 
problem i informationskedjan. Informationskedjan är onödigt komplex och en del 
arbetsuppgifter saknas samt att vissa uppgifter utförs i onödan. Denna rapport resulterar i ett 
antal förbättringsförslag där de två viktigaste rekommendationerna är att använda sig av en 
kundserviceavdelning istället för två samt att magasinsplanering måste ske för alla magasin på 
terminal Granudden.  

Nyckelord: kartläggning, informationslogistik, hamnlogistik, tredjepartslogistik    



 

Abstract 
As information becomes a more important part of the logistics in a company, the company 
need to develop the information logistics and not only focus on the physical part of the 
logistics. Baltic Sea Gateway have developed their information logistics on one side of the 
harbour that is called Fredriksskans while the other side that is called Granudden have 
continued as it is for a long time. In this master thesis will the information flow on the other 
side be reviewed to see what improvements that can be made on this flow that can support the 
physical flow.  

The methods that was used for the collecting data and information for the process mapping 
and the current state description are interviews and observations. Some information has been 
obtained through the three of company’s internal system.  

The process map showed that the information on terminal Granudden have a lot of steps plus 
that Baltic Sea Gateway have two customer service departments that both manages 
information that support the physical work on terminal Granudden. By having two customer 
service departments that handle the information on the same terminal contribute to a large part 
of unnecessary communication and the personnel in the warehouse are not always sure about 
who they will contact.  

One reason that the information flow is complicated at Baltic Sea Gateway is that there are 
two different customer service departments where one only takes care of one customer and 
the other takes care of all information in and out of the company. The two departments 
communicates with each other and they also communicate with same personnel in the 
warehouse. By mapping the flow of information on terminal Granudden some problem has 
been shown on the information chain. The information chain is unnecessarily complex and 
some tasks are missing and some tasks are performed unnecessarily. This master thesis results 
in a number of suggestions for improvement where the two main recommendations is the use 
of one customer service department instead of two. The second recommendation is that the 
warehouses on terminal Granudden must be planned for optimal use of the warehouses. 

Keywords: process map, information logistics, port logistics, third party logistics 
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1. Inledning 
I det här kapitlet beskrivs en problembakgrund att finnas som kommer att beskriva problemet 
som detta examensarbete kommer att behandla. Problemet mynnar sedan ut i ett syfte och 
frågeställningar som examensarbetet ska svara på. 

1.1. Bakgrund 
Detta examensarbete har utförts på en terminal i Gävle Hamn där Baltic Sea Gateway har 
hand om verksamheten. Baltic Sea Gateway är även uppdragsgivare till detta arbete. På denna 
terminal hanteras pappersrullar från BillerudKorsnäs till störst del. BillerudKorsnäs är Baltic 
Sea Gateway’s största kund både till inkomst och till godsmängd. Godset kommer in från 
BillerudKorsnäs på flaklastbärare eller via järnväg till ett magasin där Baltic Sea Gateway 
lagrar produkterna tills ett avrop kommer från BillerudKorsnäs där avropet innehåller vilka 
produkter som ska ut och med vilket transportslag. Transportslagen som används för 
BillerudKorsnäs produkter är lastbil, järnväg och containerfartyg. Det absolut vanligaste 
transportsättet är containerfartyg där containrarna stuffas på terminal Granudden för att sedan 
transporteras till Gävle Containerterminal (GCT) eller Göteborgs hamn för att därifrån gå med 
ett containerfartyg. Att lasta pappersrullarna direkt på en lastbil eller i en tågvagn är mindre 
vanligt. Allt gods från BillerudKorsnäs fabriker i Gävle och Frövi som ska till Tetra Pak går 
igenom Baltic Sea Gateway.  

Baltic Sea Gateway äger inte produkterna utan hanterar bara produkterna åt BillerudKorsnäs 
vilket gör att Baltic Sea Gateway kan ses som en tredjepartslogistiker i det här sammanhanget.  

På terminal Granudden hanterar Baltic Sea Gateway även pappersprodukter från Ekman 
Group och omslagspapper från Mondi Group. Dessa produkter hanteras av samma fysiska 
resurser som BillerudKorsnäs använder men informationen som angår Ekman Group går 
igenom kundcentret på Fredriksskans.  

1.2. Problembakgrund 
Idag går all intern information inom Baltic Sea Gateway samt all information till och från 
företaget genom kundcentret som är beläget på Fredriksskans, se ring 1 i figur 1. Detta gäller 
all information utom den information som omfattar kunden BillerudKorsnäs. Informationen 
som rör BillerudKorsnäs har en egen kunderviceavdelning som är belägen i gaten på terminal 
Granudden, se ring 2 i figur 1. Kundcentret på Fredriksskans har 8 anställda som hanterar 
informationen rörande bulkterminalerna, stuffning och strippning av container samt lossning 
och lastning av båt. De hanterar även all fakturering som har med arbetet på Fredriksskans att 
göra.  

De områden som är färglagda i figur 1 är de områden som Baltic Sea Gateway bedriver sin 
verksamhet på. Det rosa området på den södra sidan är terminal Granudden. BillerudKorsnäs 
har sin fabrik i Gävle direkt till höger om terminal Granudden och har en egen väg in till 
hamnen.  
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Figur 1. Översiktskarta över Gävle Hamn 

Detta medför att Baltic Sea Gateway hanterar en mängd olika kunder med olika produktflöden 
samt att en stor del av den interna informationen går igenom denna avdelning. 
Kundserviceavdelningen på Granudden har två anställda som hanterar informationen rörande 
godset åt kunden BillerudKorsnäs. Dock hanterar kundcentret på Fredriksskans faktureringen 
för BillerudKorsnäs även om faktureringsunderlaget skapas på kundserviceavdelningen på 
terminal Granudden. 

BillerudKorsnäs har personal som arbetar med utlastningen av deras produkter som går till 
magasinet på terminal Granudden, BillerudKorsnäs har även personal på huvudkontoret som 
arbetar med de order som kommer till Baltic Sea Gateway som beskriver vilken produkt som 
ska till vilken kund i vilken container eller i vilken lastbil eller tågvagn. BillerudKorsnäs har 
direkt kontakt med kundserviceavdelningen på Granudden, men även med arbetsledaren och 
de anställda som arbetar i magasinet. Baltic Sea Gateway befarar att dubbel arbete utförs 
angående informationsflödet då det finns en leveransplanering och utlastning hos 
BillerudKorsnäs, en kundserviceavdelning på Granudden, samt en arbetsledare och flera 
anställda i magasinet som alla får information. T.ex. planerar leveransplaneringen i vilken 
ordning containrarna ska levereras och detta utför även kundserviceavdelningen på terminal 
Granudden. Uppdragsgivaren anser också att det är ineffektivt att ha två 
kundserviceavdelningar inom samma företag.  

I figur 2 visas en enkel bild över flödet idag, det blir komplicerat när två 
kundserviceavdelningar hanterar gods på samma terminal i samma magasin.  
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Figur 2. Figur över flödet på terminal Granudden 

De två kundserviceavdelningar måste ha en ständig kommunikation över hur planering och 
transporter ska ske för att det fysiska flödet ska fungera. Det är viktigt att kvalitén är hög på 
informationen som skickas både inom och ut från företaget för att alla parter ska kunna ta 
bästa möjliga beslut (Jonsson & Mattsson 2005). Tyvärr har detta inte fungerat och Baltic Sea 
Gateway har insett att en förändring måste ske.  

Baltic Sea Gateway är även intresserade av att kartlägga det fysiska flödet från utlastningen 
på BillerudKorsnäs tills produkterna har lämnat terminal Granudden. Detta för att kunna 
undersöka hur informationsflödet kan stötta det fysiska flödet. Idag transporteras godset på 
lastbärare eller tåg från BillerudKorsnäs till Baltic Sea Gateway för att sedan placera 
pappersrullarna i magasinet med hjälp av truckar innan utlastningen sker. 

1.3. Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att identifiera förbättringsmöjligheter i Baltic Sea 
Gateway’s befintliga informationsflöde så att det på ett bättre sätt stöttar det fysiska flödet. 
Genom att hitta förbättringar inom detta flöde ska onödiga aktiviteter reduceras vilket leder 
till frigjord arbetstid och ökad effektivitet.  

1.4. Mål 
Målet med detta examensarbete är att lämna över ett antal förbättringsförslag till Baltic Sea 
Gateway AB som de sedan kan utföra på sitt informationsflöde för att utveckla och 
effektivisera sitt arbete på terminal Granudden. 

1.5. Frågeställningar 
Nedan följer de frågeställningar som examensarbetet ska besvara 

- Hur ser informations- och det fysiska flödet på terminal Granudden ut idag? 
- Hur bör informationsflödet se ut för att underlätta för Baltic Sea Gateway?  
- Vilka åtgärder kan utföras för att ta sig från nuläge till önskat läge? 
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1.6. Företagsbeskrivning 
På terminal Granudden är det flera företag som är inblandade i vad som sker, dessa är:  

- Gävle Hamn AB 
- Baltic Sea Gateway AB 
- BillerudKorsnäs AB 
- Ekman Group 

Baltic Sea Gateway och BillerudKornäs är de två största aktörerna och dessa kommer att 
beskrivas närmare nedan medan de andra förklaras i nulägesbeskrivningen i kapitel 5.  

En enkel figur på kopplingen mellan Gävle Hamn, Baltic Sea Gateway, BillerudKorsnäs och 
Tetra Pak som är BillerudKorsnäs största kund kan ses i figur 1. Produkterna som Ekman 
Group äger går i likhet med BillerudKorsnäs rullar genom magasinet på terminalen men lastas 
oftast på lastbil till flera olika kunder.  

 

Figur 3. Koppling mellan några av de inblandade företagen 

1.6.1. Baltic Sea Gateway AB 

Baltic Sea Gateway grundades den 1 juni 2015 som ett dotterbolag till Gävle Hamn AB som 
sedan dess hanterar driften i hamnen under ett långsiktigt konsessionsavtal på 25 år.  

Driften av en hamnverksamhet består till  stor del av att de lossar, lagrar och lastar gods på ett 
nytt transportmedel. Det finns stora ytor både ute på grus- och asfaltsplaner men även inne i 
stora magasin där kunder kan lagra gods som Baltic Sea Gateway hanterar.  

Baltic Sea Gateway utför även en del värdehöjande aktiviteter som t.ex. pallning, säckning, 
vägning och märkning av gods. Den stora skillnaden mot en vanlig tredjepartslogistiker är att 
i en hamn lossas och lastas inte bara järnväg och lastbil, utan även båtar, där båtarna lastas 
både med containrar och bulkgods.  

Gävle Hamn AB är ett kommunalt bolag och hade 143 anställda och omsatte 254 mkr under 
2014. Ungefär 65 % av omsättningen följde med över till Baltic Sea Gateway samt att ungefär 
140 anställda följde med över till dotterbolaget där 100 stycken av dessa är heltidsanställda. 

Gävle hamn är Sveriges tredje största containerhamn efter Göteborg och Helsingborg vilket 
betyder att hamnen hanterar flest containrar på ostkusten. Sett till total mängd gods som 
hanteras i hamnen är Gävle hamn en av de tio största hamnarna i Sverige.  Hamnen har totalt 
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nio terminaler och tar emot ungefär 1 000 fartygsanlöp varje år och ungefär fem miljoner ton 
gods hanteras varje år. Sju av dessa terminaler hanterar Baltic Sea Gateway, medan olje- och 
kemikalieterminalen hanterar fortfarande Gävle Hamn AB. Baltic Sea Gateway hanterar 
ungefär 1 500 000 ton gods per år där 600 000 ton stuffas i en container och 900 000 ton är 
bulkgods som lossas eller lastas på båt. De bulkgods Baltic Sea Gateway hanterar lossas eller 
lastas på någon av de ungefär 300 fartygsanlöpen som de har hand om varje år. 

Några exempel på godsslag som hanteras av Baltic Sea Gateway är: 

- Sågat virke 
- Papper och pappersmassa 
- Stål 
- Lera 
- Skrot 
- Malm 
- Legeringar 

Eftersom Baltic Sea Gateway hanterar ett flertal olika typer av godsslag måste de kunna vara 
flexibla med hur de använder sina resurser och använda dessa på ett effektivt sätt. Det gäller 
även för kundcentret på Fredriksskans som hanterar större delen av informationen att de är 
effektiva och ger alla kunder samma professionella bemötande.  

1.6.2. BillerudKorsnäs AB 

BillerudKorsnäs bildades den 29 november 2012 av att företagen Korsnäs och Billerud gjorde 
en sammanslagning till ett företag som har sitt huvudkontor i Stockholm. Båda företagen har 
varit väletablerade i Sverige under en lång tid med anor från 1800-talet. BillerudKorsnäs har 
åtta produktionsanläggningar där fem finns i Sverige, två i Finland och en anläggning i 
Storbritannien. Förutom produktionsanläggningarna har BillerudKorsnäs sju kundtjänstkontor 
i Europa samt tre i Asien för att kunna betjäna deras kunder på effektivt sätt runtom i världen. 
BillerudKorsnäs omsätter totalt ungefär 20 miljarder SEK och har ungefär 4 300 anställda i 
företaget fördelat på produktionsanläggningarna och kundtjänstkontoren.  

De gods som hanteras av Baltic Sea Gateway vid terminal Granudden kommer från två olika 
fabriker, en fabrik är belägen precis bredvid terminalen i Gävle och den andra är belägen i 
Frövi. Produkterna som ankommer från Frövi kommer till terminal Granudden till störst del 
med tåg men även lastbilstransporter förekommer. Produkterna från fabriken i Gävle levereras 
med hjälp av flaklastbärare då avståndet från fabriken till terminalen är väldigt kort. 

BillerudKorsnäs i Gävle har ungefär 1 000 anställda och producerar vätskekartong, WTL 
(White Top Kraft Liner, används till ytskiktet på wellpappförpackningar) samt kraft- och 
säckpapper med en produktionskapacitet på 700 kton/år.  

400 kton av dessa hanterar Baltic Sea Gateway på terminal Granudden. Resterande gods går 
direkt från fabriken där 250 kton går via järnväg och de sista 50 kton går med lastbil. En 
ytterst liten del av det som transporteras med lastbil eller järnväg hanterar också terminal 
Granudden. 

BillerudKorsnäs i Frövi har ungefär 630 anställda som producerar vätskekartong som fabriken 
i Gävle men även förpackningskartong med en produktionskapacitet på 450 kton/år. Ungefär 
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10 % av deras produktion är av typen vätskekartong som ska stuffas i container och detta 
utförs på terminal Granudden. Resterande delen av deras produktion är av typen 
förpackningskartong och de transporteras på järnväg eller med lastbil direkt från fabriken till 
kunder i Europa.  BillerudKorsnäs har även ett centrum för expertishjälp inom 
förpackningsoptimering, trycksupport och konverteringssupport i Frövi.  

De produkter som hanteras vid terminal Granudden i Gävle är endast produkter av typen 
vätskekartong som vanligen blir köpta av kunder inom livsmedelsindustrin. De kallar detta 
affärsområde ”Consumer Board” då det är produkter som blir konsumerade av en 
slutkonsument.  BillerudKorsnäs är den näst störta producenten i världen när det gäller 
vätskekartong.  

Baltic Sea Gateway hanterar alla containervolymer som BillerudKorsnäs har både i Gävle och 
Frövi. Volymen som går ut från terminal Granudden med lastbil eller tåg är planerat som 
containervolym när produkterna levererades till terminal Granudden. Dock har en ändring i 
ordern skett längs vägen som ändrar transportslag. 

1.7. Avgränsningar 
Från att godset har lastas på lastbil/järnväg eller att den stuffade containern har ställts på ett 
tåg eller en lastbil har inte Baltic Sea Gateway AB något ansvar över godset vilket gör att där 
går gränsen för kartläggningen av det fysiska flödet.  

Det fysiska flödet kommer att fortsätta som idag då förbättringsförslagen kommer att vara 
inriktade på informationsflödet. Inte heller det monetära flödet kommer att förändras då detta 
flöde inte ingår i kartläggningen.  

Omslagspappret från Mondi Group och flödet angående pallar kommer inte att undersökas då 
det är en väldigt liten del av det totala flödet.  

1.8. Disposition 
Rapporten är uppdelad i ett antal delar som kan ses enligt strukturen i figur 4. 

 

Figur 4. Rapportens upplägg 

Inledning: I inledningskapitlet beskrivs examensarbetets bakgrund, företagsbeskrivning samt 
problembakgrund som sedan mynnar ut i syfte, mål och frågeställningar som examensarbetet 
kommer att besvara i slutet på rapporten. Här tas även avgränsningar upp samt att rapportens 
upplägg presenteras. 

Metodteori: I detta kapitel presenteras olika teorier om vilka tillvägagångssätt som finns att 
tillgå för att kunna utföra detta examensarbete. De olika metoderna kommer att förklaras så att 
läsaren förstår vad de olika metoderna innebär och varför vissa metoder blivit använda och 
andra inte i detta examensarbete.  
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Studiens genomförande: De olika tillvägagångssätt och metoder som använts i detta 
examensarbete kommer att presenteras och förklaras varför just dessa har valts. De metoder 
som valts kommer även att beskrivas hur de har blivit tillämpande för just detta 
examensarbete.  

Teoretisk referensram: I det här kapitlet kommer de teorier som behövs för att läsaren ska få 
en bättre förståelse för ämnet att beskrivas. Tidigare studier inom ämnet kommer även att 
presenteras för att veta vad som redan har gjorts inom ämnet.   

Nulägesbeskrivning: I det här kapitlet kommer en flödeskartläggning att utföras över flödet på 
terminal Granudden som innehåller både det fysiska flödet och informationsflödet. Detta 
kommer ge läsaren en insikt i hur flödet ser ut idag och kommer att ge en bättre förståelse 
över vilka förbättringsförslag som presenteras senare i rapporten.  

Analys: I analyskapitlet kommer kartläggningen att analyseras med hjälp av den teoretiska 
referensramen för att hitta styrkor och svagheter i nuläget och presentera dessa för läsaren. 

Resultat, diskussion och slutsatser: Detta kapitel kommer att lyfta fram de problem som finns 
i informationsflödet för att sedan mynna ut i förbättringsförslag till Baltic Sea Gateway om 
hur de kan ändra sin informationskedja för att nå bästa resultat.  
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2. Metodteori 
Det finns flera olika teorier om vilka metoder och ansatser som ska användas. Det här 
kapitlet kommer att presentera några av dessa olika metoder och teorier för att ge läsaren en 
övergriplig bild om vilka metoder som finns för att kunna genomföra ett examensarbete. 

2.1. Vetenskaplig ansats 
Forskarens uppgift är att ta fram teorier som ger en korrekt och relevant kunskap om 
verkligheten, där underlaget för teorin är data och information om den del av verkligheten 
som ska studeras (Patel & Davidsson, 2011). 

Valet av undersökningens vetenskapliga ansats handlar om hur relationerna mellan teori och 
empiri uppfattas. Enligt Wallén (1996) är de två vanligaste metodansatserna, den induktiva 
och den deduktiva men det finns även en tredje, den abduktiva ansatsen. Dessa begrepp ger 
tre alternativa sätt för forskaren att arbeta med för att kunna relatera teori och empiri (Patel & 
Davidsson, 2011).  

Det induktiva angreppsättet börjar med att forskaren samlar in en mängd data och 
sammanställer den och utifrån den sammanställningen kommer en teori att formuleras (Patel 
& Davidsson, 2011). Insamlingen ska vara helt förutsättningslös vilket är svårt då forskaren 
ofta redan har ett teoretiskt ställningstagande samt att ett urval av vilket material som ska 
studeras måste göras (Wallén, 1996).  

När det deduktiva angreppssättet används har teorin en viktigare och mer självständig del än 
vid induktion (Wallén, 1996). Patel och Davidsson (2011) kännetecknar det deduktiva 
arbetssättet genom att forskaren utifrån allmänna principer och befintliga teorier kan dra 
slutsatser om specifika händelser. Från den befintliga teorin härleds sedan hypoteser som 
sedan prövas i empirin i det aktuella fallet (Patel & Davidsson, 2011).  

Abduktion är det tredje angreppssättet som kan ses som en kombination av de två första 
metoderna (Wallén, 1996). Detta är för att i det första steget försöker forskaren att formulera 
en teori som förklarar detta fallet, för att sedan testa denna teori på nya fall (Pater & 
Davidsson, 2011). Beroende på vad resultatet blir i det andra steget kan forskaren utveckla sin 
teori.  

Dessa tre angreppssätt illustreras i figur 5 för att ge en bättre förståelse.  
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Figur 5. Relationen mellan teori och verklighet (Patel & Davidsson, 2011, s. 25) 

2.1.1. Metodisk angreppsätt  

När information ska samlas in till en studie behöver materialet som är insamlat bearbetas på 
något sätt för att kunna besvara de frågeställningar som finns i rapporten (Backman, 2008).  

En forskningsstudie kan antingen genomföras som en kvalitativ studie, en kvantitativ studie 
eller en kombination av dessa två (Eliasson, 2013). Om forskaren väljer en kvalitativ 
inriktning får forskaren avvika från den inriktningen och komplettera med en del som är 
kvantitativ (Bell, 2006). Enkelt beskrivet så är skillnaden mellan dessa två metoder att 
kvantitativa metoder använder sig av siffror medan kvalitativa metoder använder sig sådant 
som går att beskriva med ord (Eliasson, 2013).  

”Kvaﾐtitativa ﾏetoder passar särskilt Hra för att göra generaliseringar utifrån en 

mindre grupp. Kvalitativa metoder passar däremot bra för att tränga på djupet, 

när det inte är viktigt att kunna generalisera vidare utanför en viss grupp, miljö 

eller aﾐﾐat saﾏﾏaﾐhaﾐg.” ふEliassoﾐ, ヲヰヱン, s. ヲヱぶ 

Det finns en mängd olika metoder för att samla in data inom både den kvalitativa och inom 
den kvantitativa metoden (Eliasson, 2013). Nedan kommer ett antal vanliga och 
grundläggande metoder att väljas ut och beskrivas.   

2.1.2. Kvalitativ metod 

De metoder som är kopplade till den kvalitativa studien är metoder som beskrivs med ord, 
antingen i skrift eller tal, eller något som kan studeras genom t.ex. en observation (Backman, 
2008). Detta är för att kunna få en djupare kunskap om ämnet och problemet än vad som kan 
fås med en kvantitativ metod (Patel & Davidsson, 2011). De två vanligaste metoderna för att 
samla in kvalitativ data är intervjuer och observationer (Eliasson, 2013). När observationer 
används som metod skriver ofta forskaren ned vad som händer under observationen för att 
sedan bearbeta de anteckningar som gjorts (Patel & Davidsson, 2011). När en kvalitativ 
metod används blir det ofta väldigt mycket text från observationer, intervjuer eller andra 
texter vilket gör att detta är en väldigt tids- och arbetskrävande metod (Patel & Davidsson, 
2011).  
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Den stora fördelen med att använda en kvalitativ metod är att den är flexibel då t.ex. 
observationer och intervjuer kan anpassas efter hur situationen utvecklas för att komma ned 
på djupet i undersökningen och verkligen förstå sammanhanget (Eliasson, 2013).  

2.1.3. Kvantitativ metod 

Kvantitativa metoder använder sig av matematiska tillvägagångsätt för att kunna analysera de 
siffror och data som kan beskrivas med siffror och ofta genom någon variant av statistik 
(Eliasson, 2013). Hit hör t.ex. metoder som, experiment, test, prov, intervjuer och enkäter 
(Backman, 2008). Genom att bearbeta denna data kan statistik tas fram som sedan kan 
analyseras för att kunna dra slutsatser (Patel & Davidsson, 2011). Genom t.ex. 
enkätundersökningar eller intervjuer med svarsalternativ kan svaren enkelt bearbetas och en 
analys med hjälp av statistik kan tas fram (Eliasson, 2013).   

Det finns en del fördelar med kvantitativa metoder som gör de effektivare än de kvalitativa 
som t.ex. när större grupper ska studeras är det effektivare att lämna ut enkäter med frågor 
istället för att intervjua personer (Eliasson, 2013). När enkäterna kommer tillbaka till 
forskaren går det betydligt snabbare att sammanställa dem än att sammanställa alla intervjuer 
som gjorts vid en kvalitativ studie (Eliasson, 2013).   

2.2. Datainsamlingsmetoder 
När valet gjorts för vad som ska studeras måste data samlas in med hjälp av olika metoder 
(Ejvegård, 2009). Det finns flera olika metoder att samla in information för att få de 
frågeställningar som tagits fram besvarade (Patel & Davidsson, 2011). Nedan kommer några 
metoder för att samla in och bearbeta information att beskrivas där de olika metoderna är bra 
på olika sätt beroende på vad som ska studeras (Patel & Davidsson, 2011).  

2.2.1. Litteraturstudie 

Innan forskningsarbetet påbörjas måste en litteraturstudie utföras för att ta del av tidigare 
dokumentation inom det valda området för att få en djupare förståelse av det valda ämnet 
(Backman, 2008). Med litteratur menas i stort sett allt tryckt material som finns, böcker, 
artiklar, rapporter, uppsatser, essäer och även på internet (Ejvegård, 2009). Enligt Bryman 
(2011) genomförs detta för att slippa ”uppfinna hjulet på nytt” och istället använda den 
tidigare forskningen till att gå djupare inom ämnet. De vanligaste källorna för att inhämta 
kunskap är böcker, tidskrifter eller rapporter där teorier och metoder oftast är fullt utvecklade 
(Patel & Davidsson, 2011). För att få fram den senaste litteraturen inom ämnet används ofta 
universitetens databaser för att få fram publicerade artiklar och tidskrifter (Patel & Davidsson, 
2011). Sökningen i databaserna sker ofta genom nyckelord, därför är det viktigt för forskaren 
att välja ut lämpliga sökord att använda (Ejvegård, 2009).  

Patel och Davidsson (2011) har delat upp litteratursökningen i sex steg, se figur 6. 

 

Figur 6. Arbetsgång för en litteratursökning (Patel & Davidsson, 2011) 

I det första steget ska forskaren utgå från syftet och frågeställningarna och koppla dessa mot 
ett ämnesområde och välja ut begrepp och ämnesord som ingår i detta ämnesområde.  
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Sedan ska forskaren skaffa sig en introduktion till ämnesområdet genom att läsa 
översiktslitteratur. Översiktslitteratur kan t.ex. vara handböcker, läroböcker eller 
översiktsverk. I steg tre ska sökverktyg väljas där relevant information kan tas fram om det 
ämnesområde som valts. Efter sökverktyget har valt påbörjas sökningen av litteratur där olika 
sökverktyg fungerar på olika sätt för att få de träffar som forskaren vill. Det kan t.ex. finnas 
funktioner som vidgar eller preciserar sökningen eller andra begränsningsfunktioner. Sedan 
studeras materialet för att se om det är relevant och svarar på frågan. I det sista steget 
utvärderas materialet för att se om det finns tillräckligt med material och om något behöver 
kompletteras, korrigeras eller tas bort. (Patel & Davidsson, 2011) 

2.2.2. Intervju 

Tekniken intervju (för att samla in information) bygger på frågor som ställs till personen som 
blir intervjuad av forskaren, sedan analyseras svaren för att kunna dra slutsatser och få 
förståelse över ämnet som intervjun handlar om (Patel & Davidsson, 2011). Denna metod 
används ofta när forskaren vill ha reda på åsikter, tyckanden, uppfattningar, kunskaper etc. 
vilket är lättare att förklara muntligt än i text, samt att intervjuaren kan ställa följdfrågor under 
en intervju (Ejvegård, 2009). Enligt Bell (2006) är det viktigt att forskaren förklarar varför 
intervjun ska äga rum för de berörda personerna innan intervjun startar så att de kan fundera 
på svar på frågorna redan innan de blivit ställda eller kanske tacka nej till intervjun.  

Om denna metod ska användas för att samla in data måste intervjuaren vara noga med att 
välja de personer som ska intervjuas då den här metoden är väldigt tidskrävande (Bell, 2006). 
Varje intervju måste dessutom förberedas noggrant så att intervjun inte måste göras om för att 
någon fråga inte blev ställd (Ejvegård, 2009). Innan intervjun startar måste intervjuaren 
bestämma sig för hur strukturerad intervjun ska vara vilket leder till hur fria svaren blir från 
den intervjuade (Patel & Davidsson, 2011). Om intervjun är helt strukturerad kan 
svarsalternativ finnas kontra om den är helt ostrukturerad blir intervjun mer som en dialog 
mellan två personer (Patel & Davidsson, 2011).  

Den stora fördelen med att göra intervjuer är att de är väldigt flexibla och följdfrågor kan 
ställas som leder till utveckling och fördjupning av svaren (Bell, 2006). En nackdel med 
intervjuer är att de är väldigt tidskrävande som kan göra att alla intervjuer kanske inte hinner 
göras om det är ett mindre projekt (Bell, 2006).    

2.2.3. Observation 

Det absolut vanligaste sättet att skaffa information i vardagslivet är genom observationer då 
detta sker mer eller mindre slumpmässigt utifrån vad personen i fråga ser (Patel & Davidsson, 
2011). Även om detta är en vanlig metod i privatlivet är det också en vanlig metod ur ett 
vetenskapligt synsätt att samla information (Patel & Davidsson, 2011). Enligt Bell (2006) ska 
forskaren ställa sig ett antal frågor innan beslutet om observation ska användas som 
datainsamling eller inte: 

- Vad ska observeras? 
- Vad är man intresserad av att veta? 
- Varför anser man att observationer kommer ge den information man behöver? 
- Ska det vara den enda formen av datainsamling eller en av flera? 
- Ska observationen validera information som samlats in på annat sätt? 
- Behöver man verkligen ha observationsdata? 
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Detta är för att observationer kräver noggranna förberedelser för att de ska ge rätt information 
och den information som verkligen behövs för studien (Bell, 2006).  

När det är beslutat att en observation ska äga rum ska observatörens förhållningssätt till de 
som ska observeras bestämmas. Ska observatören delta i arbetet eller inte? Ska de 
observerade veta om att det blir observerade eller inte? Detta är två frågor observatören måste 
ställa sig själv innan observationen ska börja (Patel & Davidsson, 2011). Efter dessa två 
frågor är det beslutat om observatören är deltagande eller icke deltagande samt om 
observatören är känd eller okänd för de som blir observerade.  

Det första sättet är en deltagande observation då observatören är med och utför de aktiviteter 
som de observerade gör, det andra är en icke deltagande observation vilket gör att 
observatören inte direkt påverkar arbetet (Ejvegård, 2009, Patel & Davidsson, 2011). Den 
deltagande observationen är lämplig då detaljerad information vill fås då observatören 
kommer nära in på arbetet och kan på så sätt få en djup förståelse över arbetet (Ejvegård, 
2009). Den icke deltagande observationen är lämplig då observatören inte vill påverka de 
anställda när de arbetar för att få de bete sig så naturligt som möjligt (Patel & Davidsson, 
2011).  

Om observatören är känd eller okänd kan påverka hur de som blir observerade beter sig, t.ex. 
om de vet att de blir observerade kanske de beter sig annorlunda än de brukar (Patel & 
Davidsson, 2011). Samtidigt kan det vara svårt att komma in som okänd observatör och få 
reda på det observatören vill veta utan att berätta att han är där ur ett annat syfte (Patel & 
Davidsson, 2011).   

Observationer är en bra metod då beteenden och skeenden ska studeras i naturliga situationer 
då observatören inte vill störa själva processen utan bara analysera vad som sker (Patel & 
Davidsson, 2011). Jämfört med en intervju då personen som blir intervjuad måste minnas vad 
som inträffat samt kunna återberätta detta på ett tydligt sätt. 

2.3. Kartläggning 
För att kunna utföra lyckade förändringar i ett företag är det väsentligt att veta var företaget 
står idag och hur deras verksamhet fungerar. Därför måste kunskap om processerna finnas 
idag för att kunna besluta om en förändring kommer att leda till en förbättring eller en 
försämring (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2011). Genom att utföra en kartläggning av 
flödet kan hela kedjan och hur de olika delarna i kedjan samverkar för att skapa värde för 
kunden förklaras på ett lättförståeligt sätt (Ljungberg & Larsson, 2012). Enligt Oskarsson, 
Aronsson och Ekdahl (2011) är det första steget i en kartläggning inom logistik att kartlägga 
de material- och informationsflöden som finns för att utreda hur många aktiviteter, 
lagerplatser etc. som finns i flödet idag.   

En kartläggning kan utföras på flera olika sätt och ofta används symboler för beskriva flödet i 
kartläggningen, se figur 7.  
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Figur 7. Olika symboler för en flödeskartläggning (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2011, s. 175) 

Symbolerna i figur 7 betraktas som vanliga i en flödeskartläggning då de beskriver de 
allmänna aktiviteterna som ingår i ett flöde. En kartläggning kan också genomföras mer eller 
mindre detaljerad, ju mer detaljerad den är desto längre tid tar kartläggningen. Enligt 
Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2011) är det därför viktigt att göra de delar som är viktiga 
för kartläggningen detaljerat och de mindre intressanta delarna kan utföras med överskådligt. 
Ljungberg och Larsson (2012) beskriver en metod som de kallar ”Processpromenad” som 
utförs genom att en eller ett fåtal personer bokstavligen går genom hela flödet. Medan 
promenaden genomförs kommer personer som arbetar med processerna i flödet att intervjuas 
för att få mer information om varje process (Ljungberg & Larsson, 2012). När detta är utfört 
skapas kartläggningen grafiskt av den eller de som gått flödet och är ansvariga för 
kartläggningen (Ljungberg & Larsson, 2012). Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2011) 
är det viktigt att rita flödeskartläggningen tydligt så att de är lättförståeliga för de personer 
som sedan ska använda sig av denna.   

Materialflödet är i stort sett ett enkelriktat flöde som går från leverantör till kund förutom då 
reklamationer eller återvinning av produkter sker (Mattsson, 2005). Informationsflödet går åt 
båda håll för att företagen i kedjan ska kunna hjälpa varandra att skapa en effektiv flödeskedja 
(Mattsson, 2005).  

2.4. Trovärdighet 
Oberoende av vilken metod som utses för insamlingen av information måste den kritiskt 
granskas för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den informationen är (Bell, 2006). 
Mätinstrument, experiment och undersökningsmetoder måste vara reliabla och valida för att 
vara lämpliga och användbara för en rapport, uppfylls inte dessa krav har inte resultaten något 
vetenskapligt värde (Ejvegård, 2009). 

2.4.1. Reliabilitet 

Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos informationen eller användbarheten hos ett 
tillvägagångssätt eller ett mätinstrument. Bell (2006) beskriver reliabilitet enligt nedan. 

”ReliaHilitet eller tillförlitlighet är ett ﾏått på i vilkeﾐ utsträckning ett instrument 

eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 

oﾏstäﾐdigheter.” (Bell, 2006, s. 117) 
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Med detta menas vilket resultat som fås när samma mätning utförs ett upprepat antal gånger 
(Bell, 2006). Detta är oavsett hur de olika resultaten överensstämmer med det sanna värdet, 
utan enbart resultatens skillnad sinsemellan (Bell, 2006). Om alla resultat är nära varandra är 
reliabiliteten hög och om resultaten är långt ifrån varandra är reliabiliteten låg (Bell, 2006).   

Enligt Yin (2008) ska en annan forskare än den första kunna utföra ett likadant experiment 
och följa samma tillvägagångssätt som den första forskaren använt och då få samma resultat 
och kunna dra samma slutsatser.     

T.ex. om en klocka ibland går före och ibland efter är den inte reliabel eller tillförlitlig. Dock 
om klockan alltid går fem minuter före har den hög reliabilitet och tillförlitlighet men den 
saknar validitet eller giltighet. 

2.4.2. Validitet 

Att veta vad som ska undersökas handlar om överenstämmelsen mellan vad som sägs ska 
undersökas och vad som egentligen undersöks (Patel & Davidsson, 2011). Enkelt sätt kan 
validitet eller giltighet förklaras som om forskaren verkligen mäter det som faktiskt ska mätas 
(Bell, 2006). Finns det klara mått och mätmetoder är detta sällan ett problem men t.ex. om ett 
lands storlek ska mätas kan detta göras på flera olika sätt t.ex. yta eller befolkning och båda 
dessa går också att mäta på flera olika sätt (Ejvegård, 2009). Ejvegård (2009) menar här att 
det är viktigt att veta vad måttet står för och att forskaren ska vara konsekvent med den metod 
som används.  

Yin (2008) har delat in validitet i tre delar för att sedan kunna utvärdera dessa var för sig. 

- Begreppsvaliditet 
- Intern validitet 
- Extern validitet 

Med begreppsvaliditet menas hur forskaren har valt korrekta mått för de olika begrepp som 
har använts för studien och att dessa ska vara objektivt valda (Yin, 2008). Enligt Yin (2008) 
finns det tre sätt att göra begreppsvaliditeten trovärdigt och det är genom att använda flera 
insamlingskällor. Forskaren kan också skapa en beviskedja för att kunna tydliggöra 
genomförandet av datainsamlingen, samt att forskaren kan låta nyckelinformanter få läsa ett 
utkast av studien (Yin, 2008).  

Intern validitet är enligt Yin (2008) ett mått på två saker, det första är hur de kausala 
förhållandena är valida eller inte. Det andra är hur forskaren kan dra trovärdiga och hållbara 
slutsatser till problemet som studien syftar på (Yin, 2008). Exempel på detta är att om rätt 
frågor har blivit ställda till rätt personer och att rätt saker har blivit observerade. Den interna 
validiteten kan stärkas genom att använda logiska modeller, bygga upp förklaringen och även 
ta upp rivaliserande förklaringar (Yin, 2008). 

Den externa validiteten syftar på om resultatet från studien är generaliserbart och kan 
tillämpas på andra liknande studier (Yin, 2008).     
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3. Studiens genomförande 
I föregående kapitel beskrevs teorin bakom de metoder som har använts i detta arbete och här 
kommer dessa metoder som använts att beskrivas hur de blev tillämpade för detta arbete. 
Syftet med det här kapitlet är att ge läsaren en bild över hur studien har genomförts.  

3.1. Vetenskaplig ansats 
I den här studien kommer det deduktiva angreppsättet att användas eftersom en teoretisk 
referensram och en flödeskartläggning över verksamheten idag kommer att ligga till grund för 
de analyser som kommer att leda till förbättringsförslagen. Det deduktiva angreppsättet har 
valts för att kunna använda en befintlig teori som är bevisad att den fungerar. För att sedan 
tillämpa den på det verkliga problemet för att nå ett resultat som leder till en slutsats. 

När det gäller datainsamling kommer en kombination av både kvalitativ och kvantitativ metod 
att användas. Störst fokus kommer att ligga på den kvalitativa metoden för att få den djupa 
förståelsen över hur flödet ser ut. Till störst del kommer kvalitativa intervjuer och 
observationer att användas för att få ett grundlig och bred förståelse över flödet. Intern data 
som består av ordrar kommer att användas som kvantitativ data för att veta hur mycket och 
när godset ankommer och levereras vidare från terminalen.  

3.2. Datainsamling 
I detta kapitel kommer de olika metoder som använts för datainsamling till detta 
examensarbete att beskrivas hur de har genomförts.   

3.2.1. Litteraturstudie 

Samtidigt som detta examensarbete har fortskridit har relevant litteratur samlats in och 
studerats. I kapitel 2.2.1 beskrivs hur en litteratursökning genomförs enligt Patel och 
Davidsson (2011) och det är denna arbetsgång som har använts för detta examensarbete. 
Genom att studera syftet och frågeställningarna valdes ämnesområdet logistik med ett antal 
nyckelord som är lean, tredjepartslogistik, informationslogistik, informationsdelning och även 
supply chain management. Efter att detta hade valts lästes en del översiktlig litteratur om 
logistik in genom tidigare kurslitteratur och andra böcker som t.ex. ”Logistikens grunder” av 
Kenth Lumsden.  

När grunderna var inlästa skulle sökverktyg väljas för att kunna fördjupa sig inom de 
nyckelord och ämnesområde som valts. Databaserna ScienceDirect och Emerald Insight har 
använts till stor del då de har ett stort utbud av vetenskapliga artiklar inom de området som 
valts. Även sökverktyget Google Scholar har använts som ett komplement till ScienceDirect 
och Emerald Insight. Böcker har även lånats på Linköpings Universitets bibliotek samt på 
Gävle Stadsbibliotek för att få tag på svensk tryckt litteratur. Genom dessa verktyg har 
material sökts fram och sorterats genom att först läsa titeln, sedan sammanfattningen och till 
slut hela artikeln/boken om titeln och sammanfattningen varit relevanta.   
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3.2.2. Intervjuer 

Intervjuer som informationsinsamling är lämpligt för att få djupare information om hur de 
olika aktiviteterna fungerar idag. I en intervju kan även synpunkter och åsikter om saker fås 
från personen som blir intervjuad. Både anställda inne i magasinet och tjänstemän för både 
Baltic Sea Gateway AB och BillerudKorsnäs har intervjuats. Intervjuerna har förberetts 
genom att frågor har skrivits ned innan som varit öppna så att en diskussion kan fortsätta även 
att frågan har ställts. Detta är för att få personen som blir intervjuad att få möjlighet att 
utveckla sig och få möjlighet att berätta vidare om något som den personen anser är viktigt. 
Efter att alla intervjuer genomförts har de sammanställts och en nulägesbeskrivning och 
analys har kunnat utföras. De olika personerna som intervjuats samt vad intervjuerna handlat 
om kan ses i tabell 1 och intervjufrågorna kan ses i bilaga.   

Tabell 1. Utförda intervjuer 

Tjänst Företag Intervju angående 
Verkställande Direktör Baltic Sea Gateway Företagsbeskrivning och utvecklingsarbete 

på Baltic Sea Gateway 

Logistikchef Baltic Sea Gateway Beskrivning av kundcentret och hur 

informationsflödet fungerar där samt hur 

hamnen utvecklas  

Terminalchef Baltic Sea Gateway Terminal beskrivning inklusive kunder och 
personal 

Kundservicepersonal Baltic Sea Gateway Deras arbetsuppgifter samt 

informationsflödet som går igenom deras 

avdelning 

Arbetsledare Baltic Sea Gateway Det fysiska flödet i magasinet på terminal 

Granudden samt har förbättringsförslag 

diskuterats 

Leveransplanerare BillerudKorsnäs Informations- och det fysiska flödet från 

Tetra Pak till utlastningen hos 

BillerudKorsnäs. Företagsbeskrivning av 
BillerudKorsnäs har även tillhandahållits 

under dessa intervjuer 

Verkställande Direktör Gävle Hamn  Företagsbeskrivning av Gävle Hamn AB samt 

om övergången från Gävle Hamn till Baltic 

Sea Gateway 

 

Med verkställande direktören på Baltic Sea Gateway har kortare intervjuer genomförts med 
jämna mellanrum för kunna ställa frågor rörarande organisationen samt utvecklingsarbetet 
inom företaget. Dessa intervjuer har varit mellan 10-30 minuter och det har genomförts 6 
stycken.  

Logistikchefen på Baltic Sea Gateway har intervjuats 3 gånger där intervjuerna varit 30 
minuter styck där den första handlade om vad kundcentret gör för att sedan gå vidare till de 
andra två om mer utveckling av hamnen. Den första intervjun var då mer strukturerad än de 
två andra. 

Med terminalchefen på terminal Granudden har en intervju på 45 minuter genomförts som 
varit mer strukturerad än de andra då den handlat om konkreta frågor kring terminalen och 
personalen.  
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Tre personer som har arbetat på kundserviceavdelningen på terminal Granudden under tiden 
som detta arbete genomförts har intervjuats. Dessa intervjuer har varit betydligt längre, mellan 
2 till 5 timmar och 10 stycken intervjuer har genomförts på kundserviceavdelningen. Dessa 
har varit de mest ostrukturerade då forskaren har förberett sig med stora diskussionsfrågor 
inför varje intervjutillfälle och sedan har personen som blivit intervjuad fått prata fritt om det 
ämnet. 

3.2.3. Observationer   
Observationer har utförts för att kunna se hur verksamheten fungerar när den är igång och inte 
bara få den förklarad från personalen vid intervjuer. Då personalen kan glömma att berätta 
något vid en intervju eller anser att något är självklart och inte behöver förklaras kompletterar 
intervjuer och observationer varandra på ett bra sätt.  

I detta arbete har icke deltagande observationer utförts där observatören har varit känd som 
beskrevs i kapitel 2.2.3. Detta är för att även intervjuer har gjorts med arbetarna vilket gör det 
svårt att vara okänd. Den har varit icke deltagande för att de har arbetsuppgifter som endast 
kan utföras av någon som är anställd av Baltic Sea Gateway. Däremot har frågor kunnat 
ställas före, under och efter observationen.   

Observationer har genomförts vid utlastningen på BillerudKorsnäs fabrik i Gävle för att se hur 
lastningen på lastbäraren utförs. Observationer har gjorts när godset ankommer till magasinet 
på terminal Granudden med gods både från Frövi och Gävle för att se hur den hanteringen 
sker från godsmottagning till inlagring. Även stuffningen av container har blivit observerad 
för att få en förståelse över hur den går till. 

Mellan dessa aktiviteter sker informationsaktiviteter som blivit översiktlig observerade på 
kundserviceavdelningen på terminal Granudden och i magasinet på terminal Granudden samt 
hos utlastningen och leveransplaneringen hos BillerudKorsnäs.  

3.2.4. Företagsintern data 

Data och information har hämtats från interna system från företagen BillerudKorsnäs, Gävle 
Hamn AB och Baltic Sea Gateway AB då den informationen inte kunde tillhandahållas på 
något annat sätt. Data om de ordrar från BillerudKorsnäs som passerar genom Baltic Sea 
Gateway har tillhandahållits för att kunna få ut statistik över hur mycket gods som 
magasineras och stuffas på terminal Granudden. Information om hur resurser används på 
terminal Granudden har tillhandahållits från Baltic Sea Gateway som t.ex. fyllnadsgrad på tåg 
och skift. Allmän information om hamnen har tillhandahållits från Gävle Hamn AB som t.ex. 
ytor, kajer, magasin etc.    

Denna typ av information har använts för att kunna göra kartläggningen mer detaljerad över 
hur information och de fysiska produkterna flödar genom verksamheterna då exakt data över 
volymer har tillhandahållits.   

Grundläggande information angående de inblandade företagen som använts i 
företagsbeskrivningen och i kartläggningen har hämtats från företagens interna program och 
hemsidor då det är endast de som har den informationen.    
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3.3. Flödeskartläggning 
Genom att använda den data som blivit insamlad kommer en flödeskartläggning att kunna 
utföras. Som det förklarades i kapitel 2.3 var en metod att följa flödet genom hela kedjan, för 
detta examensarbete startade promenaden hos order mottagningen på BillerudKorsnäs och 
slutade vid utlastningen i magasinet på terminal Granudden. Längs hela denna promenad har 
både intervjuer och observationer utförts på varje avdelning. Hur dessa intervjuer och 
observationer utförts beskrevs i kapitel 3.2.2 och 3.2.3. Flödeskartläggningens syfte är att få 
kännedom om både informationsflödet och det fysiska flödet för att sedan kunna utföra 
analyser på kartläggningen. Flödeskartläggningen kommer att beskrivas i kapitel 5.5.  

3.4. Analys 
Analysen har utförts med grund i nulägesbeskrivningen och flödeskartläggningen för att hitta 
svagheter och styrkor i det befintliga flödet med hjälp av den teoretiska referensram som 
genomförts. Genom att studera hur personalen hos Baltic Sea Gateway arbetar och hur 
informationen skickas inom samt till och från företaget har svagheter och styrkor hittats. 
Informationskedjan har även studerats del för del för att se hur alla delar fungerar var för sig 
och sedan har helheten studerats för att hitta alternativa flödesvägar. Alternativa flödesvägar 
har lokaliserats genom flödeskartläggningen som visar en bra bild över hela flödeskedjan. 
Efter att svagheter har lokaliserats i det befintliga flödet har diskussioner skett med personal 
rörande den delen. Dessa diskussioner har startats med att forskaren har tagit upp de 
intressanta delar i flödet och hur de påverkar flödet och företaget. Efter att förbättringsförslag 
har tagits fram har rimligheten i de olika förbättringsförslagen diskuterats.   

3.5. Trovärdighet 
Validiteten i intervjuerna med de anställda hos BillerudKorsnäs och i magasinet på terminal 
Granudden har fastställts genom att frågorna granskades noggrant av leveransplaneraren på 
BillerudKorsnäs rörande frågorna som handlade om deras flöde. Frågorna rörande Baltic Sea 
Gateway’s verksamhet granskades av verkställande direktören och terminalchefen hos Baltic 
Sea Gateway. Validiteten har även styrkts av att arbetsgången har redovisats tydligt samt att 
kartläggningen speglar verkligheten på ett bra sätt. Reliabiliteten i intervjuerna säkerställdes 
genom att flera personer intervjuades för att sedan kunna jämföra om ungefär samma svar har 
til lhandahållits. Reliabiliteten i den företagsinterna data har säkerställts genom att jämföra 
med det verkliga utfallet av t.ex. utlevererade containrar från terminal Granudden.  

På samma sätt fastställdes trovärdigheten i observationerna då flera observationer har utförts 
då olika personer har utfört arbetsuppgifterna. Dialoger har genomförts med högre chefer då 
de har säkerställt att rätt saker har blivit observerade.  

Enligt Yin i kapitel 2.4.2 kan validiteten delas in i tre delar för att styrka giltigheten i en 
studie, nedan förklaras hur detta examensarbete tillhandahöll sig till dessa tre delar. 

Begreppsvaliditeten stärks i det här examensarbetet genom att använda både primära källor 
som intervjuer och observationer samt en insamling av sekundär data genom företagens 
interna system. Involverade personer i studien som handledare vid Baltic Sea Gateway, 
BillerudKorsnäs och Linköpings Universitet har granskat examensarbetet för att validera det 
som skrivits. Tillvägagångssättet har blivit dokumenterat för att kunna validera att 
insamlingen har gått till på ett korrekt sätt.  
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Den interna validiteten i detta examensarbete stärks genom att analysen kommer att beskrivas 
i detalj för att tydliggöra de antaganden och varför just dessa slutsatser dragits. 

Den externa validiteten stärks genom att detta arbete kan tillämpas på andra liknande fall då 
metoden och genomförande är väl beskrivet.   
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4. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras de teorier och modeller som anses vara relevanta 
för det här examensarbetet. Dessa kommer även att ligga till grund för de förbättringsförslag 
som kommer att presenteras i samband med analysen av nulägesbeskrivningen. 

4.1. Logistik 
Logistik är ett samlingsnamn för alla de verksamheter som ser till att rätt produkt finns på rätt 
plats vid rätt tid, enkelt kan logistik beskrivas som läran om effektiva materialflöden (Jonsson 
& Mattsson, 2005).   

4.1.1. Historia 

Enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2011) härstammar ordet logistik från det franska 
språket som en militär term general de logis, som översatt till svenska betyder 
generalkvartermästare. Generalkvartermästaren var den person i armén som var ansvarig att 
försörja trupperna med de material som de behövde, t.ex. ammunition och mat. Det var först 
under 1960-talet som ordet logistik började användas inom näringslivet men var då väldigt 
inriktat på de fysiska aktiviteterna som transporter, lagring och hantering. Genom att 
konkurrensen blev allt högre under 60-talet började företagen att tänka på sina kostnader för 
att kunna fortsätta att vara lönsamma. Under 90-talet började företag att använda logistik som 
ett säljargument då de kunde erbjuda snabba, flexibla och säkra leveranser och då blev 
logistik ett konkurrensmedel.  

4.1.2. Definition 

Logistik definieras av Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 2006) 
som är en av världens största intresseorganisation inom logistik, men här översatt till svenska 
av Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2011): 

”Logistik omfattar att på effektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning 

och lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa 

kundens behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som 

behövs för att materialflödet ska fungera.” (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2011, 

s. 21) 

Den här definitionen beskriver hur logistik omfattar allt från planering till utförande men även 
en kontroll att resultatet blev det förväntade (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2011). Logistik 
fokuserar ofta på förflyttningar och lagring av gods från råvara till slutkunden, detta innefattar 
ofta väldigt många företag i en lång kedja (Lumsden, 2012). För att detta då ska vara möjligt 
är informationsflödet mellan dessa företag väldigt viktigt. Definitionen av CSCMP skulle 
kunna sammanfattas som att målet med logistik är att uppnå en kostnadseffektiv 
leveransservice (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2011).  

Logistik handlar inte bara om att göra saker rätt utan mer om att göra rätt saker, det spelar 
ingen roll om operatören använder hammaren på ett korrekt sätt då operatören inte ska 
använda hammaren utan operatören ska använda en skruvmejsel (Oskarsson, Aronsson & 
Ekdahl, 2011). 
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4.1.3. Supply Chain Management 

Begreppet Supply Chain Management (SCM) har inte varit helt entydigt vad det står för, men 
i Sverige anses denna definition vara den mest använda (Mattsson, 2012): 

”Plaﾐeriﾐg, utveIkliﾐg, saﾏordﾐiﾐg, orgaﾐisatioﾐ, styrﾐiﾐg, oIh koﾐtroll av 
materialflödet fråﾐ råvaruleveraﾐtör till slutgiltig förHrukare” ふMattssoﾐ, ヲヰヱヲ, s. 
70) 

Mattsson (2012) har definierat SCM genom ett antal krav som måste uppfyllas som ett 
komplement till de ursprungliga kraven för logistik: 

- Hela försörjningskedjan från ursprunglig råvaruframställare till slutgiltigt 
konsumerande kund betraktas 

- Försörjningskedjan inte enbart betraktas inifrån ett enskilt företag, utan också från ett 
helhetsperspektiv 

- Samverkans- och integrationsaspekter mellan företagen i kedjan framhävs 
- Även flöden av tjänster beaktas 

Att även tjänster är inkluderade är för att tjänster som företag erbjuder med sina produkter har 
ökat väsentligt de senaste åren och har blivit en del av produkten (Mattsson, 2012).  

Paulsson, Nilsson och Tryggestad (2000) har översatt Supply Chain Management till 
”flödesekonomi” eftersom de beskriver SCM som en metod för att skapa effektivare och mer 
ekonomiska flöden.  

Helhetskoncept 

Under 2000-talet räcker det inte längre för företag att vara individuellt effektiva utan de måste 
samarbeta med deras leverantörer och kunder för att bli konkurrenskraftiga mot andra 
flödeskedjor (Paulsson, Nilsson & Tryggestad, 2000). Inom SCM ser man hela flödeskedjan, 
jämför ”från ax till limpa” till ”från åker till mage” och på så sätt följa produkten hela vägen 
från råvarukällan tills produkten har konsumerats av slutkonsumenten (Paulsson, Nilsson & 
Tryggestad, 2000).   

Utan något samspel mellan leverantör och kund har varje eget företag i en kedja sin egen 
agenda och opererar utifrån sina egna mål och vinster. T.ex. kan ett företag påstå att de har 
väldig hög effektivitet och produktivitet men slutkunden efterfrågar inte den höga kvantiteten 
vilket leder till stora lager. Alltså finns det mycket att vinna genom att tillämpa SCM i den här 
kedjan och effektivisera hela kedjan. (QuickMBA, 1999) 

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk är ett vanligt talesätt vilket passar väldigt bra 
in i det här sammanhanget, alltså måste alla företag i kedjan prestera och vara effektiva för att 
hela kedjan ska bli stark (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2011). I dagens konkurrensläge 
måste ledtiderna kortas, nya produkter måste ut på marknaden före konkurrenten, och flödena 
genom hela kedjan måste vara välorganiserade (Paulsson, Nilsson & Tryggestad, 2000). 
Tidigare har ofta relationen med leverantören setts som en motpart och en distans däremellan 
då leverantören gjort sin del och inte haft någon större kunskap om slutprodukten som når 
slutkonsumenten (Paulsson, Nilsson & Tryggestad, 2000). Varje företag i kedjan har haft sin 
egen prognos då de inte delat denna information emellan företagen. Under senare tid har 
integrationen mellan leverantören och kunder ökat då de insett att de båda kan vinna på detta 
långsiktigt ökade samarbete (Lotfi et al, 2013).  
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Genom denna ökade integration har informationsbytet ökat väsentligt åt båda håll så att 
leverantören vet vad kunden vill ha i ett tidigt skede och kunden vet vad leverantören kan 
leverera.     

Att dela med sig av sina försäljningsprognoser bakåt i kedjan är en otroligt viktigt del i 
informationsdelning då leden bakom har längre tid att reagera på eventuella avvikelser i 
försäljningen (Lotfi et al, 2013). Om detta endast sker i ett led i taget kan detta bli väldigt fel 
om företaget längst fram förväntar sig en liten ökning och förmedlar detta till deras leverantör. 
Sedan förmedlar det företaget i sin tur detta till sin leverantör men lägger då på en 
säkerhetsmarginal själva kan detta leda till en oerhört stor ökning för företaget längst bak i 
kedjan (Paulsson, Nilsson & Tryggestad, 2000). Ett sätt att undvika detta är igenom att 
företaget längst fram i kedjan förmedlar sin information till alla andra led i kedjan samtidigt 
(Lofti et al, 2013).  

För att skapa flödesorienterade kedjor måste företagen försöka reducera antalet avdelnings- 
funktionsgränser då dessa gränser ofta resulterar i buffertlager och andra kostnader (Lofti et 
al, 2013). Detta gäller både interna och externa gränser mellan företagen för att få dessa mer 
flytande. Genom att använda sig av flödesorienterade kedjor från råvara till slutprodukt blir 
hela kedjan effektiviserad som helhet och inte varje del för sig (Paulsson, Nilsson & 
Tryggestad, 2000).  

Effektiva kedjor skapas av ett effektivt flöde genom hela kedjan och detta måste styras via 
något informations- eller ledningscentrum då de flesta företag i kedjan inte ingår i samma 
koncern (Paulsson, Nilsson & Tryggestad, 2000). Detta gör det viktigt att hela kedjan styrs 
tillsammans och inte företagen var för sig så att bästa totaleffektivitet kan uppnås.   

Enligt Paulsson, Nilsson och Tryggestad (2000) kan flödet inom flödesekonomin delas in i tre 
olika flöden: 

- Det fysiska flödet 
- Informationsflödet 
- Det finansiella flödet 

Det fysiska flödet är de fysiska produkterna som flyttas framåt i kedjan där alla aktiviteter 
som rör produkten är inkluderade som t.ex. produktion, transport och lagring (Paulsson, 
Nilsson & Tryggestad, 2000).  

Det finansiella flödet är hur pengar flödar och mellan avdelningar och företagen i kedjan då 
leverantörerna måste få betalt för deras produkt/tjänst på ett snabbt, säkert och 
kostnadseffektivt sätt (Paulsson, Nilsson & Tryggestad, 2000). Om detta inte går smidigt kan 
det sluta i att leverantören hittar en annan kund.  

Informationsflödet är flödet som hanterar all information som skickas inom företaget men 
även mellan företagen. Detta flöde är otroligt viktigt då det har ett väldigt nära samarbete till 
de andra två flödena (Mattsson, 2012). Genom ett snabbt och effektivt informationsflöde kan 
företagen reducera lager och minska ledtiderna i det fysiska flödet (Paulsson, Nilsson & 
Tryggestad, 2000).      
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Samverkan och tillit 

Då integrationen ökat mellan de olika aktörerna i kedjan från råvara till slutprodukt ökar 
informationsutbyten mellan företagen vilket leder till att det måste finnas ömsesidig tillit 
emellan företagen (Mattsson, 2012). Genom denna ökade integration ökar även samverkan 
mellan företagen i kedjan och de kan på så sätt hjälpa varandra att bli effektivare (Oskarsson, 
Aronsson & Ekdahl, 2011). När företagsgränserna blir alltmer flytande kan de t.ex. göra en 
del prognoser och planering tillsammans för att effektivisera flödet utanför sina egna gränser 
(Mattsson, 2012).  

4.1.4. Produktionslogistik 

Mattsson (1999) definierar produktionslogistik på följande sett: 

”Med produktioﾐslogistik ﾏeﾐas plaﾐeriﾐg, utveIkliﾐg, saﾏordﾐiﾐg, orgaﾐisatioﾐ, 
styrning och kontroll av det tillverkande företagets materialflöden och resursflöden 

ﾏed utgåﾐgspuﾐkt fråﾐ dess produktioﾐssysteﾏ.” ふMatssoﾐ, ヱΓΓΓ, s.Γぶ  

Med denna definition menas att hela materialflödet beaktas och skillnaden mellan den här 
definitionen och begreppet logistik är att perspektivet blir från produktionen (Mattsson, 1999).  

Konkurrenskraften och lönsamheten för ett producerande företag ligger ofta i deras förmåga 
att producera till höga kvalitets-, leveransservice- och prismålsättningar samtidigt som de har 
en produktionsprocess som är flexibel och resurssnål (Jonsson & Mattsson, 2000). För att 
klara av detta krävs det att planering och styrning av resurser och materialflödet finns för att 
stödja dessa målsättningar (Jonsson & Mattsson, 2000).  

Enligt Olhager (2000) behöver de primära planeringsbesluten rörande material och produktion 
baseras utifrån följande fyra frågor: 

- Vad skall tillverkas? 
- Hur mycket skall tillverkas? 
- När skall tillverkning ske? 
- Vilka resurser skall utnyttjas? 

Dessa frågeställningar ska besvaras på både lång och kort sikt för att kunna skapa en bra 
planering (Jonsson & Mattsson, 2000). 

En produktionsplan skapas i syfte att balansera försäljning och produktion samt att minimera 
kostnader för t.ex. lager, övertid och ändring av produktionen (Olhager, 2000). Med en plan 
menas att beslut ska fattas om framtida händelser och aktiviteter som sedan kan ändra sig 
(Jonsson & Mattsson, 2005). För en produktion kan en planering avse de närmsta timmarna 
eller dagarna upp till ett halvår framåt beroende på hur grov och hur lång horisont planeringen 
har (Jonsson & Mattsson, 2005). För att skapa en produktionsplan är information väsentligt 
oavsett om produktion sker mot lager eller mot kundorder (Mattson & Jonsson, 2003). Om 
produktion sker mot lager behöver information samlas in angående prognostisering om hur 
många produkter företaget tror att de kommer att sälja inom en bestämd framtid (Mattsson & 
Jonsson, 2003). När produktion sker mot en kundorder behövs information om hur många 
ordrar som kommer att komma in inom den närmsta tiden och ha tillräckligt mycket 
råmaterial i lager så att efterfrågan kan produceras (Matsson & Jonsson, 2003). 
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4.2. Informationslogistik 
Enligt Jylhä och Suvanto (2015) är information data som blivit bearbetad, manipulerad eller 
organiserad till eller inom ett sammanhang så att den får en innebörd. Data själv är bara 
symboler, bilder, text eller ljud som inte har någon betydelse förrän de har blivit bearbetade 
(Jylhä & Suvanto, 2015).  

Företagen idag ställer allt högre krav på snabb information från sina samarbetspartners. Det 
räcker inte med att informationen når företaget inom kort tid, den måste även nå rätt person 
inom företaget (Storhagen, 2003). ”Connectivity” är ett begrepp som används för att snabba 
upp informationen genom att hitta nya vägar för information vilket leder till att den når rätt 
person inom kortast möjliga tid (Storhagen, 2003). Detta är i stort sett informationslogistik där 
rätt information ska vara på rätt plats, i rätt tid, på rätt sätt till rätt kostnad (Ekegren, 2006). 
Att informationen kommer i rätt tid är oerhört viktigt då informationen är levande och hela 
tiden förändras vilket betyder att om informationen når sin mottagare försent kan 
informationen inte vara aktuell längre (Mattsson, 2012).  

4.2.1. Informationsdelning 

Om information delas i en kedja av självständiga företag kan informationen lätt bli förvrängd 
eller missledande vilket kan missleda företag uppströms i kedjan till att höja eller sänka lager 
eller produktion väldigt drastiskt (Chan & Chan, 2009). När detta fortsätter vidare uppström i 
en kedja med företag kallas detta för ”bullwhip effekten” (Chan & Chan, 2009). Efter att 
”bullwhip effekten” hade blivit presenterad av Lee och Wang (2000) började företagen inse 
att alla företagen i kedjan kunde tjäna på att dela med sig av informationen för att undvika 
denna ”bullwhip effekt” (Chan & Chan, 2009). Genom att dela information i en flödeskedja 
kommer hela kedjan att kunna samarbeta bättre och på så sätt bli mer konkurrenskraftiga mot 
kedjans konkurrenter (Jylhä & Suvanto, 2015).  

För att reducera ”bullwhip effekten” insåg företagen inom kort att om de delar deras 
lagernivåer med de andra i kedjan behöver de inte gissa hur det ser ut längre fram och bak i 
kedjan och på så sätt sänka lagerkostnaderna (Chan & Chan, 2009).  

Enligt Lotfi et al (2013) betyder informationsdelning: 

”DistriHueriﾐg av aﾐväﾐdHar iﾐforﾏatioﾐ till systeﾏ, ﾏäﾐﾐiskor eller 
orgaﾐisatoriska eﾐheter.” (Lofti et al, 2013, s. 300) 

Det finns flera olika typer av information som kan delas mellan företag i en kedja. Den 
information som först börjades delas är lagernivåer då detta var ett självklart val för att 
företagen runt om i kedjan ska kunna veta hur mycket råvaror, gods och/eller produkter som 
finns i lager i varje företag (Chan & Chan, 2009). Lagernivåer är fortfarande den vanligaste 
information som delas emellan företag men det finns även mycket mer information att dela 
med sig av (Lotfi et al, 2013). Genom att dela med sig av den här informationen minskar 
risken att lagret tar slut vilket är negativt för hela kedjan av företag samt att lagernivåerna i 
hela kedjan kan reduceras (Lee & Whang, 2000). Några andra vanliga typer av information 
som delas är: försäljningsdata, försäljningsprognoser, order information och information om 
nya produkter (Lotfi et al, 2013). Istället för att varje företag i kedjan gör sina prognoser 
enskilt kan de göra dessa till viss del tillsammans och då kan bättre uppskattningar göras och 
på så sätt blir de mer effektiva och mer konkurrenskraftiga mot kedjans konkurrenter (Lotfi et 
al, 2013). Då ordrar skickas till leverantören beroende på den information som finns är den 
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inte helt korrekt och företag tenderar att lägga på en säkerhetsnivå på ordern så att deras lager 
inte blir tomt (Lee & Whang 2000). Detta fortsätter bakåt i ledet vilket leder till ”bullwhip 
effekten”, för att undvika detta kan informationen delas bakåt i leden så att alla företagen i 
kedjan har korrekt information och kan då göra bättre prognoser (Chan & Chan, 2009).  

Att dela med sig av statusen för de order kunden har lagt gör det enklare att hitta flaskhalsar i 
flödeskedjan och då kan alla inblandade parter hjälpas åt för att fixa detta vilket leder till ökad 
effektivitet (Lotfi et al, 2013). Då företagen har information om var varje order är i kedjan 
ökar kvalitén på deras totala kundservice vilket kunderna uppskattar (Lee & Whang, 2000). 
Om denna information kan nås av kunderna via ett datasystem utan att någon direkt kontakt 
måste göras med företaget sparas tid och personalkostnader i alla parter som kan utnyttja detta 
system (Lee & Whang, 2000).  

För ett producerande företag som är i behov av komponenter från sina leverantörer kan deras 
produktion effektiviseras väsentligt om de får deras leverantörers produktions- och 
leveransplanering som då gör att de kan göra deras planering bättre (Lee & Whang, 2000). 
Det finns även mer information som kan delas mellan företag inom en flödeskedja som t.ex. 
ledtider, produktkvalitet, kötider etc. (Lotfi et al, 2013). Genom att dela den här informationen 
kan alla företag i kedjan hjälpas åt att hitta flaskhalsar och effektivisera hela kedjan vilket är 
bra för hela kedjan (Lee & Whang, 2000).   

Det vore naivt av företagen i en flödeskedja att tro att de kommer att göra vinst bara för att de 
börjar dela med sig av information till deras kunder och leverantörer i kedjan (Lee & Whang, 
2000). Det finns flera utmaningar att ta sig förbi innan förbättringar kan ses hos företagen i 
kedjan. Den stora utmaningen med att dela information framgångsrikt mellan företag är att en 
relation måste byggas upp på förtroende, gemensamma värderingar, samarbete samt 
anpassning efter varandras önskemål (Jonsson & Gustavsson, 2008). Den stora barriären att ta 
sig över för företag som ska börja dela sin information är att de inte vill dela med sig av deras 
privata information för att de är rädd att den ska läcka ut (Chan & Chan, 2009).   

För att lösa detta måste de skapa ett säkert nätverk som bara de parter som ska kunna komma 
åt information gör det och mellan de parter som delar informationen måste ett förtroende 
finnas (Lotfi et al, 2013). När förtroendet finns där måste ett system som är användarvänligt 
och enkelt finnas så att det inte skapar överdrivet mycket extra arbete för att dela med sig av 
den information man har till sina partners (Lotfi et al, 2013). För att uppnå det väntade 
resultatet av informationsdelning måste några frågor ställas innan delningen kan påbörjas 
(Lotfi et al, 2013): 

- Vem ska informationen delas med? 
- Hur ska informationen delas? 
- När ska informationen delas? 

För att uppnå en hög informationskvalité måste dessa frågor utvärderas noggrant inom kedjan 
innan delningen kan upprättas (Lotfi et al, 2013).  

4.2.2. Informationsmetoder 

Det finns flera olika metoder att utbyta information inom det egna företaget och företag 
emellan. Vissa av dessa metoder är mer eller mindre effektiva beroende på vilken situation 
information ska användas i (Mattsson, 2012).   
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Brev 

Att utbyta information genom brev var helt klart det dominerande sättet att rutinmässigt 
utbyta information mellan två företag innan de elektroniska kommunikationsmedlen började 
användas (Mattsson, 2012). För fakturor och orderbekräftelser är brev fortfarande den 
vanligaste kommunaktionsmetoden men även här börjar breven avta och information går mer 
och mer den digitala vägen (Mattsson, 2012).   

Telefon 

Informationsutbyte via telefon är fortfarande en vanlig metod för att utbyta information som 
är mer spontan än rutinmässig (Jonsson & Mattsson, 2005). T.ex. om det har blivit något 
problem med en leverans ringer ofta leverantören och berättar detta. En stor nackdel med att 
utbyta information via telefon är om parterna arbetar i olika tidzoner vilket minskar den tid 
båda parter är tillgängliga samtidigt (Mattsson, 2012). Den stora fördelen med 
telefonkommunikation är att problem kan löses genom en diskussion i realtid vilket många 
kunder ser som bra kundservice vilket leder till bra relationer (Mattsson, 2012).  

E-post 

Elektronisk post som e-post står för är ett kommunikationsmedel som fungerar som brev 
förutom att brevet kommer inte i pappersform utan mottagaren ser det istället som ett brev på 
sin dator. När företag började använda e-post som ett kommunikationsmedel sändes till störst 
del enkla meddelanden tills idag då även en stor del rutinmässiga dokument skickas med e-
post (Mattsson, 2012). En stor fördel med e-post är att det går att bifoga filer i meddelandet, 
som t.ex. en leveransplan eller liknande.   

EDI (Electronic Data Interchange) 

EDI innebär att data överförs mellan två olika datasystem på ett fördefinierat och 
standardiserat format så att det mottagande systemet kan tolka och bearbeta informationen 
som mottagits (Mattsson, 2012). Denna typ av informationsutbyte sker off-line, med detta 
menas att information skickas vid en viss tidpunkt eller om en händelse inträffar (Jonsson & 
Mattsson, 2005). EDI meddelanden kan användas till t.ex. order, fakturor och leveranser, och 
detta är vanligare mellan företag som har kontinuerlig kontakt och utbyter stora mängder 
information (Jonsson & Mattsson, 2005).    

EDA (Electronic Data Access)  

EDA bygger på att företag gör delar av sitt affärssystem tillgängligt för olika intressenter, som 
t.ex. deras kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners (Mattsson, 2012). Företaget kan 
välja vilken information som ska delas med vilken intressent så att de endast får den 
informationen de behöver (Mattsson, 2012). Genom att företaget själv väljer vilken 
information som delas ut kan kunder, leverantörer och andra intressenter komma åt olika 
typer av information.  

Detta gör så att kunderna kan lägga deras order direkt i leverantörens datasystem alternativt 
att leverantören ser kundens lager och på så sätt kan lägga order själv och administrera 
kundens lager (Jonsson & Mattsson, 2005). Även transporter hos en tredjepartsaktör som är 
inblandad kan bokas genom detta system (Mattsson, 2012).  

Internet 

Internet är ett publikt nätverk som är uppbyggt av flera lokala nätverk av datorer för att på så 
sätt bli ett stort internationellt nätverk (Mattsson, 2012). Användandet av Internet som metod 
har ökat de senaste åren då det är en kostnadseffektiv plattform samt att Internet kan användas 
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i stort sett hel världen (Lee & Whang, 2000). Då effektiv informationsdelning kan hjälpa 
företag i en flödeskedja att få rätt information och öka en flödeskedjas konkurrenskraft är 
Internet ett bra verktyg att utföra detta (Li, Hou & Liu, 2012).  Enligt Marinagi, Trivellas och 
Reklitis (2014) används Internet som en av huvudplattformarna för intern och extern 
flödeskedja då den är lättåtkomlig och billig och då informationsdelning blir allt viktigare. På 
internet kan företag lägga upp hemsidor där information finns väldigt lättåtkomligt oavsett var 
kunden, leverantören eller någon annan intressent befinner sig (Jonsson & Mattsson, 2005).  

Metoden är liknande EDA förutom att Internet har otroligt mycket större möjligheter vilket är 
anledningen till att användningen av Internet har haft en kraftig ökning på senare år 
(Mattsson, 2012).  

4.2.3. Informationskvalitet 

Kvalitén på den information som utbyts är väsentlig för att alla parter ska kunna ta de bästa 
möjliga besluten (Jonsson & Mattsson, 2005). Bästa möjliga beslut är otroligt viktigt för att 
kunna få ett effektivt materialflöde och resursutnyttjande för alla inblandade parter 
(Gustavsson & Jonsson, 2008).   

Kvalitén på informationen kan ses på utifrån tre olika dimensioner som alla bidrar till en hög 
informationskvalité (Mattsson, 2012), detta visualiseras i figur 8.  

 

Figur 8. De tre delarna av informationskvalité (Mattsson, 2012, s. 289) 

Med korrekt information anses det att informationen har både hög validitet och hög 
reliabilitet, med validitet menas att informationen ska avse det den är avsedd för att avse 
(Mattsson, 2012). T.ex. om leverantören säger att det är 10 dagars leveranstid kan 
leverantören med detta mena att produkten kan levereras ut från fabriken efter 10 dagar och 
inte nå kunden efter 10 dagar. Om detta inte är klart för både leverantören och kunden är inte 
information valid.  

Information måste även ha hög reliabilitet vilket är noggrannhet eller tillförlitlighet (Jonsson 
& Gustavsson, 2008). Om leverantören har avtalat med kunden att de ska leverera produkten 
till kunden på 10 dagar men om sannolikheten att leverantören klarar detta är låg är 
informationen inte reliabel (Mattsson, 2012).   
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För att informationen ska ha en hög kvalité måste informationen även vara tidsaktuell, alltså 
att informationen når sin mottagare i rätt tid, varken för sent eller för tidigt (Jonsson & 
Gustavsson, 2008). Om informationen når sin mottagare för sent kanske den inte längre är 
relevant för det beslutet som skulle tas med hjälp av den informationen har redan beslutats 
(Mattson, 2012). Beroende på vad det är för information varierar dess tidkänslighet, om det 
t.ex. är en leveransavisering är det viktigt att detta når sin kund inom väldigt kort tid så att 
godset inte hinner nå kunden innan aviseringen gör det. Om information gäller en 
orderbekräftelse beror det på hur lång leveranstiden är för den ordern men den är inte lika 
tidskänslig som leveransaviseringen.   

Om informationen är någon typ av statistiskt data som rör föregående år eller det senaste 
decenniet har informationen låg tidskänslighet vilket gör att värdet informationen har sjunker 
inte lika fort som för en orderbekräftelse (Mattsson, 2012).       

Den sista dimensionen är att informationen måste vara komplett för att hålla en hög 
informationskvalité.  Med komplett menas att informationen innehåller det som behövs för att 
kunna ge ett fullständigt analys- och beslutsunderlag. Informationen får alltså absolut inte 
vara bristfällig på någon punkt (Mattsson, 2012). 

När dessa kriterier är uppfyllda måste informationen vara enkel att få tag på för den avsedda 
personen och även enkel att förstå så inga missuppfattningar kan uppkomma (Gustavsson & 
Jonsson, 2008).  

4.3. Hamnlogistik 
En hamn är en plats vid kusten där fartyg kan lägga till vid en kaj och transportera människor 
och/ eller gods från land med båt till en annan hamn (Dwarakish & Salim, 2015). Platsen där 
hamnen är placerad är optimerad för en bra koppling mellan land och vatten beroende på 
efterfrågan (Dwarakish & Salim, 2015). Enligt Sun och Yang (2014) är hamnen en väldigt 
viktig del i moderna logistik kedjor då de ofta är kopplingen mellan länder som har stora 
avstånd mellan sig. De flesta hamnar utgör en förbindelse mellan fartyg och landbaserade 
transportslag som t.ex. lastbil eller tåg (Lumsden, 2009). Enligt Herz och Flämig (2014) ska 
inte hamnar bara hantera gods utan vara en viktig del i flödeskedjan och tillföra värde till 
kedjan för de kunder som hamnen har för att bli mer konkurrenskraftiga mot andra hamnar. 

En stor skillnad mellan fartyg och landbaserade transporter är att fartyget kan lasta betydligt 
mer gods än vad ett tåg eller en lastbil kan göra. Då finns det två möjligheter, antingen måste 
flera tåg eller lastbilar stå redo när fartyget börjar lossa eller så måste det finnas 
lagringsmöjligheter i hamnen, där det andra alternativet är det vanligaste (Lumsden, 2009). 
Då fartygen vill minimera tiden de ligger i hamn för lossning och lastning är det viktigt att 
dessa moment går snabbt och då har magasinets placering stor påverkan då truckarna ska köra 
så kort sträcka som möjligt (Lumsden, 2009).  

Den globala konkurrensen ökar vilket gör att supply chain management har blivit en oerhört 
viktig del för företagen för att få en fördel på marknaden (Almotairi & Lumsden, 2009). När 
supply chain managament blir allt mer tillämpat blir hamnen en viktig del i kedjan när 
produkterna ska transporteras med fartyg (Herz & Flämig, 2014). 

Inom hamnar är informationen otroligt viktig då de måste ha bra kommunikation med de 
företag som är inblandade i de gods som transporteras genom hamnen där både 
godsleverantörer, godsmottagare och fartygsföretagen är de viktigaste parterna (Almotairi & 
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Lumsden, 2009). Genom en effektiv kommunikation kan alla parter få den information de 
behöver och de bästa besluten kan tas i varje fall och effektiviteten kan ökas i hamnen 
(Martino et al 2013).  Martino et al (2013) påstår också att genomföra och implementera ett 
framgångsrikt informationssystem är en förutsättning för logistisk framgång och bli mer 
konkurrenskraftig mot sina konkurrenter.   

Genom att införa ett framgångsrikt informationssystem som klarar av planering, lagring, de 
resurser som finns i hamnen (truckar, personal, magasin etc.) och när båtarna ankommer samt 
avgår. Om ett sådant system implementeras och informationsflödet är effektivt kommer hela 
hamnen bli effektivare och då bli mer konkurrenskraftig (Almotairi & Lumsden, 2009). 

4.3.1. Terminaler 

Det enklaste sättet att transportera gods från leverantör till kund är genom direkt transport s.k. 
”dörr till dörr” leverans (Lumsden, 2009). I verkligheten är det sällan transporterna fungerar 
på detta sätt, då ofta någon form av terminal används där antingen transportslag ändras eller 
att godset omlastas på samma transportslag men med annat gods som ska till samma kund 
(Lumsden, 2009). Även fast ”dörr till dörr” leverans är den kortaste vägen är den inte alltid 
den bästa vägen beroende på i vilket perspektiv transporten ses ur, om miljön eller kostnad är 
viktigare än sträcka kan en terminal med omlastning vara ett bättre alternativ (Storhagen, 
2003).  

En terminal är en geografiskt utlokaliserad anläggning vars funktion är att lagra och/eller 
omlasta produkter innan de förs vidare till slutkunden (Storhagen, 2003). Lumsden (2009) 
definierar en terminal enligt följande: 

”Eﾐ terﾏiﾐal är eﾐ puﾐkt i ett ﾏaterialflödessysteﾏ där ﾏaﾐ ställer saﾏﾏaﾐ oIh 
delar upp ﾏaterialflödeﾐ.” ふLuﾏsdeﾐ, ヲヰヰΓ, s. 5ΓΒぶ 

Denna definition gäller både interna och externa flöden, och i den här enkla definitionen finns 
alla de aktiviteter som en terminal kan utföra (Lumsden, 2009).  

Syftet med en terminal är att ha produkterna närmare kunden för att öka deras kund- och 
leveransservice men även för att effektivisera företagets transporter genom olika 
kombinationer av transportmedel (Storhagen, 2003). I en terminal kan även enklare aktiviteter 
som ökar värdet på produkten utföras som t.ex. förpackningsverksamhet (Jonsson & 
Mattsson, 2005).   

När en terminal används byter godset transportmedel men ofta byts även transportslag, från 
t.ex. lastbil till fartyg eller tåg (Lumsden, 2009). Ofta kommer gods från flera leverantörer 
som sedan ska samlastas när de ska vidare till kunden vilket sker i terminalen (Lumsden, 
2009). Ett exempel på hur en terminal kan reducera antalet transport rutter och använda olika 
transportslag kan ses i figur 9.  
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Figur 9. Intermodala transporter med terminaler 

När terminaler används reduceras kostnader för de olika enskilda rutterna men andra 
kostnader uppstår istället, som t.ex. lokalkostnader, hanterings- och administrationskostnader 
(Storhagen, 2003). Dessa kostnader måste ställas mot varandra för att se vilket alternativ som 
är bäst i varje enskilt fall (Lumsden, 2009). När en terminal används flyttas produkten 
närmare kunden vilket ökar leveransservice vilket också har ett värde som måste tas med i 
beslutsfattandet om terminal ska användas eller inte (Jonsson & Mattsson, 2005).   

4.3.2. Intermodala transporter 

Allt fler transportuppdrag är från leverantör hela vägen till kund även om sträckan är väldigt 
lång och kräver flera olika transportmedel vilket leder till att omlastningar mellan 
transportslagen kommer att utföras (Lumsden, 2009). Detta skapar en transportkedja då flera 
transportslag kombineras för att göra utföra transporten från leverantör till kund (Storhagen, 
2003). Det vanligaste sättet att använda en transportkedja är där oceangående fartyg utgör en 
stor del av sträckan där t.ex. godset kommer med tåg till hamnen och lämnar hamnen i 
kundens land med lastbil (Lumsden, 2009).  

Det finns flera fördelar med att använda sig av flera transportslag då alla transportslag är 
effektiva under olika förhållanden, detta beror så klart på vad kunden är ute efter, t.ex. om 
kunden vill ha låg miljöpåverkan, låga kostnader, snabb leveranstid etc. (Lumsden, 2009, 
Storhagen, 2003).   

4.3.3. Godshantering  

Från att en produkt anländer till ett lager tills att den lastas ut hanteras den ett antal gånger. 
Dessa hanteringar går att dela upp i åtta stycken olika aktiviteter; godsmottagning, 
ankomstkontroll, inlagring, lagring, omlagring, plockning, emballering, märkning och 
avsändning (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2011).  

Hjälpmedel 

I ett lager finns olika hjälpmedel i form av truckar då en lagerverksamhet handlar i stort sett 
om att flytta gods från en plats till en annan (Lumsden, 2009). Om produkterna är stora och 
tunga eller om det är flera produkter i ett stort och tungt paket används ofta truckar för att 
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transportera dessa. Flera olika typer av truckar har utvecklats genom åren för att kunna 
hantera alla olika typer av laster (Lumsden, 2009).  

De första truckarna som utvecklas var konstruerade att lyfta pallar och hade då två gafflar i 
fram på trucken och fick då namnet gaffeltruck (Lumsden, 2009). Vartefter förpackningarna 
som produkterna var packade i samt att nya produkter dök upp utvecklades nya truckar som 
skulle kunna hantera dessa. Utvecklingen skedde även då de företagen ville effektivisera sina 
lager med hjälp av t.ex. smala gångar eller höga hyllor vilket gjorde att truckar för detta 
ändamål utvecklades (Lumsden, 2009).    

Lastbärare 

Om varje produkt ska hanteras var för sig istället för att placera flera produkter ihop för att 
sedan t.ex. göra förflyttningen från godsmottagningen till platsen i lagret kan otroligt mycket 
tid sparas med hjälp av en lastbärare (Lumsden, 2009). 

En lastbärare ska uppfylla vissa krav för att vara en bra och funktionell lastbärare (Lumsden, 
2009). Lastbäraren bör hålla samman godset på ett säkert sätt genom hela transporten samt att 
den ska vara bärande så att godset endast belastas av det andra godset som är i/på lastbäraren 
medan lastbäraren kan bli belastat utifrån (Lumsden, 2009).  

Genom att lastbäraren tar belastningen utifrån har den en skyddande funktion som är viktigt 
för godset (Jonsson & Mattsson, 2005).  

Storleken på lastbäraren har även stor betydelse då ju större de är ju mer gods får plats i/på 
dem men de blir desto mer arbete krävs för att flytta dem (Lumsden, 2009). Formen på 
lastbäraren är också väsentlig då de ska vara lätta att hantera och kunna blandas med andra 
typer av lastbärare (Lumsden, 2009).    

En av de vanligaste lastbärarna som de flesta känner till är Europapallen (EUR-pall) som är en 
standardiserad pall med specifika mått för att förenkla hanteringen (Jonsson & Mattsson, 
2005).   Det finns även halvpallar som är en halv Europapall som ofta används inom 
dagligvaru- och verkstadsindustrin (Jonsson & Mattsson, 2005).  

Lösa lastbärare i form av växelflak kan vara ett effektivt val då de inte sitter fast i fordonet 
som ett fast flak gör. Då lastning och lossning kan vara en stor del av tiden om sträckan som 
godset som ska transporteras är relativt kort (Lumsden, 2009). Genom att fordonet lämnar 
lastbäraren med godset på hinner godset lossas från lastbäraren medan fordonet åker och 
hämtar nästa lastbärare och tar då med föregående lastbärare som är tom.  

Container 

När containern kom revolutionerade det synsättet på lastbärare då man tidigare tänkt på 
lastbärare i mindre format som t.ex. kartonglådor. På 1970-talet kom ISO-standarden på 
containrar och kallades då TEU (twenty foot equivalent unit) som då är en 20-fots container 
(Vis & Koster, 2003). Om containern då är 40-fot lång motsvaras detta då av två TEU’s. 
Genom att använda detta standardiserade uttryck är det enkelt att jämföra och förstå hur stor 
kapacitet olika båtar och hamnar har. 20-fots container får max väga 24 ton med 21,6 tons 
last, en 20-fots container väger ungefär 2,2 ton. 40-fots container är dubbelt så stor men får 
inte lasta dubbelt så mycket, den får max väga 30,48 ton med max 26,5 tons last. 40-fots 
container väger ungefär 3,8 ton.  En 40-fots High Cube (HC) container från rederiet Hapag 
Lloyd kan ses i figur 10 nedan. 
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Figur 10. 40 HC Hapag Lloyd 

Containrarna har speciella hörn både på ovan- och undersidan vilket gör att de är enkla att 
stapla på varandra vilket bidrar till att de tar upp mindre plats på både terminalerna och på 
båtarna. Dessa hörn gör det enkelt för containerkranar och containertruckar att lyfta och 
förflytta containrarna. Enligt Vis & Koster (2003) är oftast containrarna staplade mellan 2 och 
8 stycken på varandra för att spara plats. Nackdelen med att stapla containrar på varandra är 
att den övre måste lyftas av innan den undre kan nås (Vis & Koster, 2003).  

Lagring 

Det är svårt att undkomma lager helt och hållet för producerande företag och då måste 
företaget fundera över hur deras lager ska se ut (Storhagen, 2003). De flesta lager existerar för 
att kunna ha en säkerhet mot interna eller externa störningar i materialflödet (Lumsden, 2009).  

I ett lager kan flera olika system för förvaring användas, vilket som används beror till störst 
del på hur stor lastbäraren/produkten är samt hur lång omsättningstiden för lagret är (Jonsson 
& Mattsson, 2005).  Den princip som utnyttjar lagerytan bäst är att godset placeras på djupet 
direkt på golvet för att sedan fritt stapla dem på varandra, dock är problemet med detta om 
produkten längst in och underst ska plockas fram då alla framför och ovanför först måste 
plockas bort (Jonsson & Mattsson, 2005).  

Ställagelagring är den vanligaste metoden då godset ställs på pallar för att sedan placera 
pallarna i ett hyllsystem så att alla pallar kan nås utan att en annan pall fört behöver flyttas 
(Lumsden, 2009).  

4.4. Tredjepartslogistik 
Ahl och Johansson (2002) definierar tredjepartslogistik enligt följande: 

”Med tredjepartslogistik ﾏeﾐas att ett företag tar över oIh driver i första haﾐd 
funktionerna lager och transporter för ett annat företags räkning. Vissa 

tilläggstjänster kan förekomma inom funktionerna inköp och kundtjänst, såsom 

iﾐköpsavrop, leveraﾐsHevakﾐiﾐg, orderﾏottagﾐiﾐg.” ふAhl & Johaﾐssoﾐ, ヲヰヰヲ, s. 
28) 
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Tredjepartslogistik handlar om att skapa en långsiktig relation med ömsesidigt förtroende där 
företagen delar risker och vinster (Storhagen, 2003). Desto mer integrerade de två företagen 
blir desto större är möjligheterna till utveckling och förbättring (Ahl & Johansson, 2002). 
Därför finns det en annan definition av Bagchi och Virum (1996) som Skjoett-Larsen (2000) 
beskriver nedan: 

”A logistiIs alliaﾐIe iﾐdiIates a Ilose aﾐd loﾐg-term relationship between a 

customer and a provider encompassing the delivery of a wide array of logistics 

needs. In a logistic alliance, the parties ideally consider each other as partners. 

They collaborate in understanding and defining the customer´s logistics needs. 

Both partners participate in designing and developing logistics solutions and 

measuring performance. The goal of the relations is develop a win-win 

arrangement.” (Skjoett-Larsen, 2000, s. 113) 

Den här definitionen betonar den strategiska dimensionen av konceptet tredjepartslogistik och 
förutsätter att flera karaktärsdrag är uppfyllda innan förhållandet mellan kund och 
leverantören av logistiktjänster kan karakteriseras som tredjepartslogistik (Skjoett-Larsen, 
2000). De här karaktärsdragen innefattar att under en viss tid ska de tillsammans arbeta mot 
att utveckla vidare samarbete, skräddarsy lösningar och tillsammans dela fördelar och risker 
med samarbetet (Skjoett-Larsen, 2000).   

Tredjepartslogistik (TPL/3PL) myntades första gången under 1980-talet men tog först fart 
under 90-talet (Storhagen, 2003). Tredjepartslogistiken växer fortfarande och det finns 
möjligheter för förbättringar i relationerna inom tredjepartslogistik (Andersson, Pruth & 
Rehme, 2007). Detta sker för att företagen inser att om de satsar på deras kärnkompetens och 
lägger ut de logistiska arbetet till ett annat företag som kan sköta detta arbete bättre kan de 
spara både tid och pengar (Ahl & Johansson, 2002). De flesta företag anser att logistik inte är 
deras kärnkompetens och väljer då att anlita en tredjepartslogistiker för ta hand om detta 
(Skjoett-Larsen, 2000). Detta samarbete som blir en allians mellan två företag som är 
baserade på avtal som sträcker sig över en längre tidsperiod (Storhagen, 2003).  

För att skilja på tredjepartslogistik mot annan verksamhet som t.ex. transportörer eller 
magasinering finns det en del krav som måste tillgodoses (Storhagen, 2003): 

- Verksamheten ska innefatta åtminstone två olika funktioner, t.ex. både transport och 
lagring. 

- Det ska vara en långsiktig relation från båda parter. 
- Båda parter måste vinna på samarbetet 
- Ett externt företag ska utföra tjänsten, alltså inte en verksamhetsgren inom det egna 

företaget. 
- Det externa företaget ska inte äga det gods som hanteras. 

Avtalen med en tredjepartsaktör är mer formel och bindande under en längre tid än avtal med 
andra partners vilket gör att tjänsten som anlitas kan skräddarsys på ett mer effektivt sätt så att 
båda parter är nöjda (Skjoett-Larsen, 2000). Den bredd som tredjepartslogistiker erbjuder blir 
hela tiden större och mer komplex för att kunna locka fler kunder med bättre lösningar 
(Andersson, Pruth & Rehme, 2007).  

Det företag som anlitar en tredjepartslogistiker kan ha flera olika motiveringar, som t.ex. 
reducera deras logistikkostnader och kapitalbindning, reducera risker med att ha egna lager, få 
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tillgång till den senaste tekniken inom logistik, öka leveransservice och minska deras 
miljöpåverkan (Storhagen, 2003). En annan stor fördel med att använda sig av en TPL aktör 
är att det är lättare att slå sig in på nya marknader och snabbare uppnå kulturell integration 
genom att använda sig av en TPL aktör på den nya marknaden (Ahl & Johansson, 2002). 

Då konkurrensen ökar bland TPL företag måste de tillföra något värde till flödeskedjan för att 
företagen ska välja just dem istället för någon av deras konkurrenter. Enligt Berglund et al 
(1999) finns det fyra sätt att addera värde till kedjan för en tredjepartsaktör: 

- Operativ effektivitet 

Genom att logistik är tredjepartlogistikerna kärnkompetens har de ofta högre effektivitet och 
kan då sänka kostnaderna för logistiken. Dessa kostnader kan t.ex. sänkas genom att de har ett 
effektivare lager och/eller koordinera andra logistiska aktiviteter på ett mer kostnadseffektivt 
sätt.  

- Integrering av kundens verksamhet 

Genom att ta över flera kunders produkter efter att de är producerade till ett eget lager kan de 
lagra flera kunders gods i samma lager och då sänka kostnaderna då de endast behöver ett 
lager för alla kunder istället för att varje kund ska ha ett eget lager. Detta kräver hög 
kompetens från tredjepartslogistik aktören då bra koordination av aktiviteter och ett bra IT 
system kommer att behövas.  

- Vertikal och horisontal integration 

Med vertikal och horisontal integration menas att tredjepartslogistik aktören tar hand om fler 
delar i kedjan och sedan hyr in andra företag som är specialister på varje del för att få en så 
effektiv kedja som möjligt. För att genomföra det måste tredjepartsaktören vara duktig på att 
koordinera hela kedjan genom ett bra IT system som gör hela kedjan effektiv istället för varje 
del för sig. 

- Supply chain management och integration 

Genom att införa SCM i en företagskedja som TPL aktör kan onödiga lager och andra 
aktiviteter reduceras samt kan en ny terminal eller cross-docking införas för att effektivisera 
godsflödet. Detta kan leda till kortare ledtid från produktion till kund vilket ökar kundservice 
nivån.   

Ahl och Johansson (2002) tror att helt nya tredjepartslogistik företag kommer att startas som 
tar hand om en mycket större del än bara det fysiska flödet, de kommer även att ta hand om 
betalningsflödet och all kommunikation mellan kunder, leverantörer och andra parter. Om 
detta sker kommer de klassiska TPL aktörer att bli tvungna att specialisera sig på en specifik 
sak i flödet för att kunna vara konkurrenskraftiga då dessa nya företag kommer att ta över 
helheten och i sin tur hyra in TPL aktörer (Ahl & Johansson, 2002). Berglund et al (1999) 
skriver också om att dagens TPL företag har nått sin gräns för vad de gör nu och måste hitta 
nya områden att tillämpa sina kunskaper inom som t.ex. IT eller konsultbranschen.  

4.4.1. Fjärdepartslogistik 

Fjärdepartslogistik (4PL) är ett begrepp som togs fram av Andersen Consulting/Accenture år 
1998 som allt mer används i näringslivet (Storhagen, 2003). 4PL har samma krav som 3PL 
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har men den stora skillnaden är att en 4PL-aktör äger inga fysiska resurser själv utan de har 
själva avtal med andra leverantörer som gör det fysiska arbetet (Storhagen, 2003).   

4.5. Lean production 

”Det eﾐda vi gör är att titta på hur låﾐg tid som går från det ögonblick då kunden 

ger oss en order till den punkt då vi får in pengarna. Den tiden förkortar vi genom 

att ta Hort det soﾏ iﾐte tillför ﾐågot värde.” (Liker, 2009, s. 25) 

Detta sa Taiichi Ohno som var anställd av Toyota och en av grundarna till ”Lean production”. 
(Liker, 2009) 

Lean Production är en filosofi med olika verktyg för att effektivisera produktion och 
försörjningskedjor (Liker, 2009). Grundidén med lean production är att ta bort onödiga 
aktiviteter och tidsfördröjningar som inte tillför något värde för kunden (Paulsson, Nilsson & 
Tryggestad, 2000). Genom att reducera eller eliminera dessa aktiviteter kommer de flesta 
aktiviteter att tillföra något värde för kunden vilket utvecklar värdeflödeskedjan (Mattsson, 
2012).  

4.5.1. Slöserier (Muda) 

Genom att eliminera alla aktiviteter som inte tillför något värde för slutkunden kan ett bättre 
flöde fås genom hela kedjan (Blücher & Öjmertz, 2008). Toyota har identifierat sju typer av 
icke värdehöjande aktiviteter inom produktion- och affärsprocesser som Toyota kallar för 
slöserier (Liker, 2009). Ett åttonde slöseri har sedan lagts till de ursprungliga, dessa beskrivs 
nedan (Blücher & Öjmertz, 2008, Liker, 2009): 

Överproduktion  – Överproduktion uppstår då fler produkter tillverkas än vad nästa process 
eller kund har beställt eller om de blir färdiga tidigare än när de behövs. Enligt Onho anses det 
som detta som det allvarligaste slöseriet då detta orsaker fler slöserier som t.ex. stora lager 
och onödiga transporter.  

Väntan – Väntan kan vara en operatör som övervakar en automatisk maskin, väntar på 
processen före i kedjan eller på ett verktyg. Det kan även vara oväntade produktionstopp, 
leveransförseningar eller materialbrist.  

Onödiga transporter eller förflyttningar  – Olika former av förflyttningar från att materialet 
kommer in till företag tills att det lämnar för kund kan ses som en onödig förflyttning. En 
dåligt utformad fabriks/lager layout kan skapa längre förflyttningar än nödvändigt vilket ses 
som onödigt.  

Överarbetning eller felaktig bearbetning – Överbearbetning kan vara att produkten tillverkas 
till en högre kvalité än vad kunden beställt, vilket skapar slöseri. Om verktygen är dåliga eller 
produkten har en dålig produktutformning kan detta skapa en ineffektiv bearbetning vilket 
kan leda till felaktig bearbetning och produkter kan bli felaktiga.   

Överlager – Stora lager innebär att materialhanteringen ökar vilket orsakar ökade lager- och 
transportkostnader samt längre genomflödestid per produkt. Genom ett för stort lager kan 
även andra problem döljas som dålig produktionsplanering, leveransförseningar, felaktiga 
produkter och långa ställtider.  
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Onödiga arbetsmoment – Alla rörelser som de anställda gör som inte tillför något värde är ett 
slöseri, t.ex. är att sträcka sig efter verktyget ett slöseri fast att använda det är ett värdehöjande 
moment, alltså ska tiden som den anställde sträcker sig efter verktyget minimeras.  

Defekter – Att producera defekta och felaktiga produkter som inte håller den kvalité som 
företaget har lovat är ett slöseri med resurser. Även den tid det tar att reparera och justera 
felaktiga produkter räknas som ett slöseri då de skulle gjorts på korrekt sätt från början.  

Outnyttjad kreativitet hos de anställda – Genom att inte lyssna på sina anställda förloras tid, 
idéer, förbättringsförslag, kompetens och tillfällen att lära.  

4.5.2. 14 principer 

Lean handlar inte enbart om att reducera icke värdehöjande aktiviteter eller moment utan även 
om att få ett företag att arbeta som en helhet mot ett gemensamt mål (Liker, 2009). Genom att 
få alla anställda att söka förbättringar och känna sig behövda och på så sätt bli motiverade att 
få företaget att utvecklas och gå framåt (Blücher & Öjmertz, 2008).  

Toyota har gjort detta med hjälp av 14 principer som delats in i fyra grupper som är filosofi, 
processer, anställda och partners samt problemlösning, se figur 11 för en visuell bild över 
Toyotas 4P-pyramid (Liker, 2009).  

 

Figur 11. Toyotas 4P-modell (Liker, 2009, s. 24) 

Filosofi – Denna del är handlar om att alla beslut ska fattas med ett långsiktigt tänkande 
istället för att basera sina beslut på kortsiktiga ekonomiska vinster. Det är viktigt för företaget, 
kunder och alla anställda med en långsiktig säkerhet. 

Processer – Den här delen handlar om att förbättra de flöden som existerar samt att eliminera 
de slöserier som identifierats. Kaizen betyder ständiga förbättringar och inom processflödet är 
detta en viktig del vilket gör att de anställda alltid måste sträva efter att hitta förbättringar för 
att eliminera slöserier. Detta är den del som de flesta företag lägger mest energi på och kan då 
glömma den långsiktiga delen och på så sätt blir inte alltid förbättringar bättre under en lång 
tid utan endast under en kort period.  
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Anställda och partners – Den här delen handlar om att respektera och utmana både anställda 
och leverantörer så att de själva vill bli bättre. Det handlar också om att utbilda och utveckla 
sina anställda inom företaget vilket Toyota har arbetat mycket med så att de anställda stannar 
inom företaget och inte går till något konkurrerande företag.  

Problemlösning – Denna del handlar om ständigt lärarande och förbättringar med Kaizen för 
att företaget alltid ska utvecklas. Genchi genbutsu är ett japanskt uttryck för att man själv ska 
gå och se med egna ögon för att förstå situationen/problemet. Alla problem ska sedan lösas 
långsamt och alla alternativ ska noga övervägas, när sedan det bästa alternativet valts ska det 
verkställas snabbt.   

4.5.3. Verktyg 

Nedan kommer ett antal verktyg som används inom lean production att presenteras. 

4.5.3.1. 5S 

Ett verktyg som Toyota använder sig av har de döpt till 5S efter de fem japanska orden seiri, 
seiton, seiso, seiketsu och shitsuke (Liker, 2009). Detta verktyg hjälper till ha hålla ordning 
och rent på arbetsplatsen vilket bidrar till mindre misstag, defekta produkter och skador på 
arbetsplatsen (Blücher & Öjmertz, 2008). De 5S:en beskrivs nedan var för sig (Liker, 2009):   

- Seiri – sortera. Ta bort sällan använda artiklar och verktyg från arbetsplatsen och 
behåll endast de som använts kontinuerligt nära arbetsplatsen.  

- Seiton – strukturera. Organisera arbetsplatsen och märk upp en plats för var och en av 
de olika verktygen och materialet ska ligga.  

- Seiso – städa. Håll rent på arbetsplatsen och lägg tillbaka allt på sin rätta plats när 
arbetsskiftet är slut.  

- Seiketsu – standardisera. Regler ska skapas för att kunna upprätthålla de tre först s:en. 
- Shitsuke – självdisciplin. Detta är den svåraste delen, att ledningen ska få de anställda 

att upprätthålla och följa de andra s:en. Eventuell utbildning och belöning kan behöva 
utföras för att de anställda ska behålla motivationen ständigt försöka förbättra 
arbetsplatsen.    

Det finns många fördelar med att använda verktyget 5S, t.ex. ger en välstädad arbetsplats ett 
bra intryck mot kunden när denna är på besök (Liker, 2009). Genom att arbetsplatsen är 
städad leder detta till att motivationen och glädjen ökar bland de anställda samt att de spar tid 
då de slipper att leta efter verktyg och material (Blücher & Öjmertz, 2008).  

4.5.3.2. Kaizen 

Det japanska ordet för ständiga förbättringar är ”Kaizen” (Liker, 2009). Dessa förbättringar 
måste inte vara revolutionerade utan får vara hur små eller stora om helst bara de antingen är 
en värdeökande förbättring eller eliminerar något slöseri som identifierats (Liker, 2009). 
Kaizen lär alla inom företaget att ständig jobba med förbättringar på daglig basis genom att 
lösa små och stora problem samt dokumentera och analysera detta (Blücher, Öjmertz, 2008).  

4.5.3.3. Just-In-Time 

JIT är en uppsättning av principer, redskap och tekniker som gör det möjligt för ett företag att 
leverera rätt artikel i rätt mängd vid exakt rätt tidpunkt, varken tidigare eller senare (Liker, 
2009). Detta gör det möjligt att minska kvantiteterna i de mellanlager som existerar vilket 
reducerar ledtiden som gör att företaget snabbare kan svara på efterfrågan på marknaden.  
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W. Edwards Deming breddade begreppet ”kunder” då han ansåg att det även kunde omfatta 
interna kunder, som nästa process i flödeskedjan (Liker, 2009). Genom att se nästa process i 
linan som en kund skulle den processen förses med rätt material i rätt mängd vid rätt tid 
(Liker, 2009). Detta ledde sedan fram till Demings princip ”nästa process är din kund” (Liker, 
2009).  

4.5.3.4. Heijunka 

Heijunka handlar om att utjämna produktionen genom en bättre planering (Liker, 2009). 
Målet med detta är att producera lika många produkter varje dag i samma takt och i samma 
ordning (Blücher & Öjmertz, 2008). Att använda sig av detta betyder att batchstorlekarna 
förmodligen måste minskas så att rätt kvantitet som kunden (intern eller extern) vill ha 
produceras (Liker, 2009). Det optimala med detta vore att inte använda batcher 
överhuvudtaget utan istället använda sig av enstyckesflöde (Blücher & Öjmertz, 2008).  

De stora fördelarna med att tillämpa heijunka är att flexibiliteten ökar när batcherna minskas 
vilket även minskar risken för osålda varor då inget som inte beställts produceras (Liker, 
2009). Genom en balanserad och utjämnad produktion kommer detta att utjämna deras 
efterfrågan på material bakåt i kedjan vilket utjämnar produktionen genom hela företaget 
(Liker, 2009).  

4.6. Sammanfattning 
Från denna teoretiska referensram kommer vissa delar att ha större betydelse i resterande 
delar av rapporten. De andra delarna som blivit beskrivna ger en bred förståelse över ämnet 
som rapporten behandlar. Ämnena nedan följer med vidare i rapporten. 

- Informationslogistik 
- Hamnlogistik 
- Tredjepartslogistik 
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5. Nulägesbeskrivning 
I det här kapitlet kommer en beskrivning av nuläget på terminal Granudden att genomföras. 
En flödeskartläggning från BillerudKorsnäs och Ekman Group genom Baltic Sea Gateway 
kommer även att presenteras i det här kapitlet.  

På terminal Granudden hanteras idag två kunder, BillerudKorsnäs och Ekman Group, båda 
dessa kunder levererar pappersrullar till magasinen på terminal Granudden. Sedan lastar 
Baltic Sea Gateway godset på antingen lastbil eller tåg eller så stuffas godset i en container. 
Det lagras också omslagspapper i de två stora magasinen som kommer från Mondi Group som 
BillerudKorsnäs använder som emballage åt deras produkter. Det finns även diverse föremål 
som tar upp plats i magasinet som t.ex. pallar som vissa kunder kräver att rullarna lastas på då 
vissa kunder endast har gaffeltruckar. Olika typer av ”kubb” som används för att säkra lasten 
tar upp plats i magasinet.   

En översiktskarta över terminal Granudden kan ses i figur 12 nedan där nummer två och tre är 
magasinen där BillerudKorsnäs lagrar sitt gods. Vid nummer fyra i figur 12 placeras tomma 
och fyllda containrar i väntan på att antingen bli stuffade eller transporterade med tåg. 

 

Figur 12. Översiktskarta över terminal Granudden 

Till vänster om magasin 2 och 3 i figur 12 ligger magasinet där Ekman Group lagrar sina 
produkter. Längst till vänster i bild är inpassagen för lastbilar och där är även 
kundserviceavdelningen placerad. Lastbärarna som ankommer från BillerudKorsnäs har en 
egen väg som kommer in till terminalen längst ned till höger i figuren.  
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5.1. Flödeskartläggning 
Här kommer de två flödeskedjorna att presenteras, en för BillerudKorsnäs och en för Ekman 
Group. Syftet med denna flödeskartläggning är att genom att kartlägga material- och 
informationsflödet förtydliga hur många aktiviteter, lagerplatser etc. som flödet innehåller och 
då skapa en förståelse över hur det ser ut idag. Genom detta kommer alternativa flödesvägar 
och förbättringsmöjligheter att kunna lokaliseras. 

5.1.1. BillerudKorsnäs 

Flödet för BillerudKorsnäs produkter startar hos Tetra Pak som är BillerudKorsnäs största 
kund, en flödeskarta över nuläget från BillerudKorsnäs genom Baltic Sea Gateway till Tetra 
Pak kan ses i figur 13. Tetra Pak och BillerudKorsnäs använder sig av en speditör som heter 
Geodis Wilson som har kontakt med flera olika rederier för att kunna få produkterna till 
kunden det datumet som passar bäst för Tetra Pak. En speditör sköter det administrativa 
arbetet främst kring interkontinentala transporter och bokar transporttjänster hos olika 
transportföretag. Deras huvudsakliga arbete innehåller att hantera alla frakthandlingar som 
t.ex. tull- och exportdokument. Ett tiotal rederier används för att kunna planera transporterna 
och för att kunna vara så flexibel som möjligt för kunden, några av de som används är MSC, 
Maersk Lines, APL, OOCL, HAPAG, MOL, CMA, Seago Line, Hamburg Süd och Yang 
Ming. Av dessa är det endast Maersk som går ut från Göteborgs hamn då deras fartyg inte 
trafikerar Gävle hamn men de har en kombiterminal i Gävle där containrar hämtas med tåg. 
Resterande rederier trafikerar Gävle Containerterminal. Flödeskartläggningen i figur 13 
kommer nedan att beskrivas med hjälp av de siffror som är inritade i figuren för att förklara 
varje steg i kedjan. 

(1) Varje fabrik har en egen inköpsavdelning som ansvarar för sin fabriks beställningar av 
papper från deras leverantörer. Här sker alltså kommunikationen till avdelningen 
Order Management (OM) hos BillerudKorsnäs där de har en dialog om vad de vill 
beställa till sin fabrik och när de vill ha det. Detta informationsflöde är dubbelriktat då 
det sker en dialog mellan fabriken och BillerudKorsnäs om vad de vill ha och vad 
BillerudKorsnäs kan leverera.  

(2) Personalen på Order Management ser då över hur produktionsplanen ser ut och om 
något är oklart kontaktar personalen på Order Management produktionsplanerarna för 
att se om de kan producera detta till det datumet kunden vill. Genom en dialog mellan 
dessa avdelningar kan de lägga upp en produktionsplan som passar för alla kunder. 

(3) Om detta verkar okej lägger produktionsplaneraren in ordern i produktionsplaneringen 
och ger ett preliminärt datum när det är klart.  

(4) Samtidigt som produktionsplaneringen sker bokar Tetra Pak transporten med hjälp av 
Geodis Wilson som undersöker med de olika rederierna för att se vilket som passar 
bäst för den här transporten. De olika rederierna har olika avgångsdatum från Gävle 
och Göteborg vilket resulterar i olika ankomstdatum till hamnen där Tetra Paks fabrik 
är placerad.  

(5) När Geodis Wilson har valt rederi kommer en bokningsbekräftelse från dem till 
BillerudKorsnäs som då lägger in den i deras egna system TIPS och även i det 
webbaserade systemet där leveransprognoserna syns. Bokningsbekräftelsen kommer 
ungefär två månader innan leveransdatum till fabrik vilket ger BillerudKorsnäs 30 
dagar att producera, Baltic Sea Gateway får stuffa på tre dagar och transporten från 
terminal Granudden till Tetra Paks fabrik tar ungefär en månad.  
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Figur 13. Flödeskarta från BillerudKorsnäs till Tetra Pak 
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En order från Tetra Pak består oftast av en produkttyp, alltså samma tjocklek och bredd på 
pappret. Om de vill ha flera olika produkter lägger de flera ordrar, en för varje produkttyp. En 
container rymmer ungefär 19 ton pappersrullar vilket motsvarar cirka 9 stycken, och en order 
kan bestå av allt mellan 1 till 40 stycken containrar. Ett exempel på en bokningsbekräftelse 
från Geodis Wilson kan ses i figur 14 nedan. 

 

Figur 14. Bokningsbekräftelse från Geodis Wilson 

I denna bokningsbekräftelse ses hur många ton av vilken produkt (R1621-324) som ska 
levereras samt hur många containrar (1) detta ska få plats i och vilken typ av container 
(40GP) som ska användas. Det står även vilken fabrik (Sanayi Ve) som godset ska till, med 
vilken båt (Sandy Rickmers, TBN) från och till vilken hamn (Gävle-Aliaga) och om det är 
någon omlastning (Antwerpen) längs transportsträckan. Det står även vilket datum båten 
avgår (2015-06-25) och ankommer (2015-07-16) till hamnarna längs vägen och sedan står 
closing datum (2016-06-22). Det är datumet som speditören ska tillhandahålla 
containernumret och plomberingsnumret, alltså vilket nummer det är på låset till containern.  
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(6) När denna bokningsbekräftelse mottagits av BillerudKorsnäs lägger 
leveransplaneringen in den i deras webbaserade system som en prognos för Baltic Sea 
Gateway men ingen lastorder har ännu inte skapats. De lägger även in den i deras 
interna system TIPS där lastordern sedan skapas.  

Lastordern skapas mellan 7 och 10 dagar innan closing datum hos containerterminalen i Gävle 
eller i Göteborg då de vet att containrar finns tillgängliga på terminal Granudden. Godset 
kommer till magasinet på terminal Granudden mellan en månad till ett par dagar före det ska 
ut med container. Det kan hända att gods från en tidigare order inte levererats av någon 
anledning så att dessa produkter kan tas till denna order för att de ska öka lagrets 
omsättningshastighet och inte ha gammalt material kvar i lager.  

(7) Den ordinarie kommunikationen mellan BillerudKorsnäs och Baltic Sea Gateway går 
från leveransplaneringen hos BillerudKorsnäs till Kundserviceavdelningen i gaten på 
Baltic Sea Gateway. Det händer även att arbetsledaren i magasinet kontaktar 
leveransplaneringen direkt om ett problem uppstår så att det är den snabbaste vägen, 
detta flöde är inte med i figur 17 då detta inte sker speciellt ofta och är inte den 
ursprungliga vägen att gå.  

(8) Produkterna går direkt från utlastningen hos BillerudKorsnäs till magasinen på 
terminal Granudden samtidigt som ett EDI-meddelande skickas från utlastningen till 
gaten och datorn som tallymannen har tillgång till.  

(9) I informationsflödet från gaten till GCT/GBG sker bokningen av containrar från Gävle 
containerterminal och från Maersk via Göteborgshamn och kombiterminalen i Gävle. 
När allt flyter som det ska beställer personen i gaten på terminal Granudden containrar 
från Gävle containerterminal genom ett telefonsamtal berätta vad för containrar och 
från vilket rederi containrarna ska komma ifrån. När problem uppstår, om t.ex. inga 
containrar finns på containerterminalen kontaktar gaten rederierna direkt och 
diskuterar om när containrar kommer att komma. Från Maersk ser de själva till att 
containrar transporteras till terminalen genom tåg som SCT kör åt dem. När 
containrarna är klara för skeppning skickar gaten vilka containrar de vill ha med tåget 
till Maersk och de bokar i sin tur plats på tåget med SCT.  

(10) Kundserviceavdelningen studerar produktionsplanen hos BillerudKorsnäs för att 
göra en grov magasinsplanering för att sedan när EDI-meddelandet kommer från 
utlastningen placerar de varje order/rulle i en specifik modul genom att lägga in det i 
systemet som kan ses från truckdatorn i dragbilen och inlagringstrucken.  

(11) När lastordern har skapats av BillerudKorsnäs och lagt in det numret i den 
webbaserade Excel-filen ser personen på kundserviceavdelningen till att alla rullar är i 
lagret och att det finns containrar på containerplanen. Om detta finns vidarebefordrar 
de lastordern till lastledaren i magasinet samt väljer i vilken ordning de olika ordrarna 
ska stuffas i. Medan containern stuffas bokar de plats för containern på något av tågen, 
om tågen är fulla eller om det är brådskande kan en trailer användas för att 
transportera containern.  

(12) Efter att alla containrar är stuffade på en bokning skickas ett EDI-meddelande 
tillbaka till BillerudKorsnäs om att den ordern är klar samt vilka rullar som finns i 
respektive container. Containrarna ställs sedan på containerplan i väntan på 
tågtransport.  
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(13) Containern transporteras till containerterminalen i Gävle eller i Göteborgs för 
transport med en containerbåt till kund, i detta skede lämnar Baltic Sea Gateway 
denna bokning bakom sig då den är klar för deras del.  

(14) I det sista steget transporteras containern med båt från Gävle hamn eller 
Göteborgs hamn till någon av Tetra Pak’s fabriker.  

5.1.2. Ekman Group 

Detta flöde startar med att Ekman Group producerar pappersrullar som de gör på en maskin 
som står på BillerudKorsnäs fabriksområde. BillerudKorsnäs var tvungna att sälja denna 
maskin för att inte ha för stor marknadsandel när Korsnäs och Billerud slogs ihop. Denna 
maskin, PM2 äger Swedpaper och producerar pappersrullar åt Ekman Group. Ekman Group 
använder sig av flera olika transportföretag som transporterar deras produkter från terminal 
Granudden ut till deras kunder i Europa. Hela flödeskedjan kan ses i figur 15 som kommer att 
förklaras nedan med hjälp av de siffror som finns i figuren. 

 

Figur 15. Flödeskarta från Ekman Group till deras kunder 

(1) Flödet startar med att pappersrullar produceras av Swedpaper till Ekman Group som 
sedan transporteras till terminal Granudden med hjälp av BillerudKorsnäs 
lastbärare. Varje rulle får ett specifikt ID nummer när det kommer ut från 
produktionen på samma sätt som BillerudKorsnäs rullar får. De har ett eget magasin 
på 3 500 m2 men detta räcker inte till så en del av deras produkter lagras även inne i 
magasin 2 där egentligen BillerudKorsnäs produkter ska vara. 

(2) Sedan får Ekman Group en beställning från någon av deras kunder på vad de vill 
tillhandahålla och när. Det är sällan kunderna beställer specifika rullar men det 
beställer rullar beroende på bredd och diameter på rullarna samt vilken kvalité 
kunden vill ha på pappret. Då hör Ekman Group av sig till de olika transportbolagen 
för att se vilket av dessa som kan leverera det datumet och vilket som har bäst pris. 
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(3) När Ekman Group vet vad de ska leverera skickas en preliminär bokning till 
kundcentret på Fredriksskans, exempel på en sådan bokning kan ses i figur 21 
nedan. Om det är specifika rullar som ska levereras skrivs detta i mailet som den 
preliminära bokningen kommer med. Personalen på kundcentret går igenom den 
preliminära bokningen för att se att alla rullar finns i lager så att de kan leverera ut 
detta. Om alla produkter finns i lager svarar kundcentret till Ekman Group att det är 
okej att skicka deras final, denna final ska kundcentret tillhandahålla senast 13:00 
dagen innan utleverans ska ske för att kunna planera utleveranserna samt att de ska 
ställa iordning rullarna som ska ut. Om allt var okej från den preliminära ska ingen 
större skillnad finnas mellan den och finalen.  

 

Figur 16. Preliminär bokning från Ekman Group 

I den preliminära bokningen i figur 16 kan det ses att godset ska till deras kund ”Sacos Indepa 
S.L” samt att de vill ha totalt 24 rullar med ett bestämt antal av de olika storlekarna. Det är 
samma kvalité på alla rullar där denna kvalité heter ”SwedPaper FBC 70”. I detta dokument 
syns inte leveransdatumet, ibland skriver de med det och ibland inte, beroende på om de har 
bokat transporten eller inte.   



50 

 

(4) När finalen ankommit läggs ordern in i datasystemet Hogia på kundcentret som 
personalen på bilbryggan kan se för att veta vilka rullar de ska lasta ut till vilken 
order. I Hogia ses den information som behövs för att personalen på bilbryggan ska 
veta vilka rullar som ska med vilken lastbil då alla leveranser har ett specifikt 
referensnummer. Två ordrar utdragna från Hogia kan ses i tabell 2. 

Tabell 2. Två ordrar utdragna från Hogia 

 

I den första raden är en aviserad bokning med en specifik orderreferens som ska transporteras 
med transportbolaget ”Schenker” till kunden ”Galanti Pasquali S.R.L” där anmärkning är att 
den max får lasta 29 ton och planerat leveransdatum är 2015-09-09. Den andra ordern är 
avslutad vilket resulterar i att den har fått en transportreferens som är lastbilen som hämtade 
godset, i detta fall är det ”IF 77 BBC”. Dessa rader kan ses i datorn på kundcentret på 
Fredriksskans samt hos kundserviceavdelningen och på bilbryggan på terminal Granudden.  

(5) De letar upp rullarna och ställer iordning dessa från deras magasinsplats till 
uppställningsplatsen bredvid bilbryggan så att de är redo när lastbilen ankommer. 

(6) Samtidigt ska personalen på kundserviceavdelningen på terminal Granudden studera 
Hogia för att de ska veta vilka lastbilar de ska släppa in till terminalen.  

(7) Kundserviceavdelningen har ofta kontakt med personalen på bilbryggan och 
förmedlar sedan detta till kundcentret om något problem uppstår med leveranserna.  

(8) I det sista steget lastas lastbilen och transport till kund sker. Medan den lastas läggs 
transportreferensen in i Hogia och när den är färdiglastad markeras den som 
avslutad i systemet.  

5.2. Hamnlogistik 
I en hamnverksamhet måste logistiken fungera för att få verksamheten att utföra sina 
uppgifter på ett effektivt sätt. Detta är för att det ofta är många parter inblandade i de olika 
flöden som finns. 

5.2.1. Terminalen 

Det är Gävle Hamn AB som äger terminal Granudden men det är Baltic Sea Gateway som 
hanterar driften av terminalen vilket förklarades i kapitel 1.6.1. Terminal Granudden har en 
yta på ungefär 210 000 m2 där magasinen och containerplan tar upp en stor del, det finns även 
en verkstad, kontor och matsal i egna byggnader på området. Total upplagsplats som blir kvar 
efter dessa byggnader blir då ungefär 120 000 m2. Kajen på terminalen används inte idag då 
inga båtar ankommer till terminal Granudden. Kajen är 350 meter lång och har ett tillåtet djup 
för båtar vid kaj på 10,1 meter. Kajen är planerad att förlängas med 350 meter till inom kort 
för att ha möjlighet att ta in båtar även på den här sidan av Gavleån. Till för tre år sedan 
lastades båtar med trävaror på den här terminalen innan den delen flyttades över till 
Fredriksskans. Även pappersmassa lossades på den här terminalen. Utbyggnaden av kajen 
sker då i framtiden kan de bli eventuellt att lasta och/eller lossa båtar på den här terminalen 
igen.  

Baltic Sea Gateway har totalt 100 heltidsanställda och 31 av dessa arbetar på terminal 
Granudden där en person är terminalchef, två personer går skift på kundserviceavdelningen. 

Status Orderreferens Transportör Transportreferens Mottagare Reserverad Intern anmärkning Planerat leveransdatum

Aviserad 426042075 Schenker Galanti Pasquali S.R.L Nej Max 29 ton 2015-09-09

Avslutad 416041947 DSV IF 77 BBC Segezha Packaging A/S Ja Max 30 ton 2015-09-07
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Det finns tre skiftlag där varje skiftlag består av sju personer plus en förman per skiftlag. På 
bilbryggan som lastar bilarna i första hand arbetar två personer på förmiddagskiftet och två 
personer på eftermiddagsskiftet. Det finns även två stycken halvtidsanställda som kör 
städmaskin på terminalen och sköter andra diverse vaktmästaruppgifter.  

Totalt finns 40 timanställda på Baltic Sea Gateway som arbetar när ordinarie personal vill ha 
semester eller om någon sjukdom uppkommer. Detta är för att skiften fortgår under hela året 
då terminalen aldrig har semesterstängt eller använder sig av något sommarschema. 

På den här terminalen stuffas BillerudKorsnäs produkter för det mesta i 40-fots containrar, det 
händer att 20-fots containrar, lastbil och tåg används. Antalet containrar som blivit stuffade 
har ökat varje år, se tabell 3, vilket gör att Baltic Sea Gateway måste utvecklas och bli 
effektivare för att klara av denna ökning.  

Tabell 3. Antal utlevererade containrar från terminal Granudden 

År 2012 2013 2014 2015 (prognos) 
Antal 

utlevererade 
containrar per år  

17210 18086 18766 20703 

 

Prognosen är spekulerad på att t.o.m. vecka 35 var 13935 containrar utlevererade vilket gav 
prognosen 20703 för hela året. Utöver detta levereras rullar från BillerudKorsnäs ut via tåg 
och lastbil, dock är dessa volymer väldigt små jämfört med containervolymerna.  

Magasin 

På terminal Granudden finns tre stycken magasin, ett på 3 500 kvadratmeter där Ekmans gods 
i första hand ska lagras. De andra två magasinen sitter ihop och det finns en genomfart mellan 
de två magasinen. I dessa magasin, 2 och 3, lagras i första hand BillerudKorsnäs gods men 
även omslagspapper till rullarna och den del av Ekmans gods som inte får plats i deras 
magasin. De två stora magasinen är 22 000 kvadratmeter styck vilket ger en total lageryta på 
44 000 kvadratmeter. I magasin 2 finns en stor yta i mitten där BillerudKorsnäs placerar deras 
lastbärare när de anländer till magasinet och därifrån tar tallymannen den.  

I magasin 2 sker utlastningen av rullar till lastbilar som ankommer, störst del av 
bilutlastningarna är utav Ekman Groups produkter men även en del av BillerudKorsnäs rullar 
lastas ut med lastbil. Det händer också att det ankommer rullar med lastbil från Frövi och de 
lossas på bilbryggan. I magasin 3 finns två stycken stuffstationer, varje stuffstation har två 
luckor så att två containrar kan finns på plats samtidigt per stuffningsstation. Detta är för att 
medan en container stuffas byts den andra containern ut av containertrucken. Järnvägen går 
igenom båda magasinen och kan ta in 8 vagnar åt gången för lastningen eller lossning. 

Över magasin 2 och 3 finns en lagerkarta i programmet Korsnäs Lager Tips där alla moduler 
och körvägar är utritade samt att information om varje modul finns i det systemet. I figur 17 
kan en grov översiktskarta ses över magasin 2 och 3 där de dubbelsidiga pilarna visar portar 
där t.ex. dragbilen kan köra in och ut ur magasinen.  När rullarna är inlagrade genom 
BillerudKorsnäs program TIPS – MES blir de visuella i Korsnäs Lager Tips och då fås en 
visuell karta ut där det går att se vilka moduler som är bokade, tomma och fulla. 
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Figur 17. Grov karta över magasin 2 och 3 

Containerplan 

Utanför magasin 3 finns containerplanen där containrar lagras i olika ”stackar” medan de 
väntar på att antingen bli stuffade eller lastade på järnväg. En stack är ett inringat område på 
asfaltsplanen som benämns med en bokstav och ett nummer för att kunna göra en planering. 
Stackarna är uppdelade i ett antal rader som kan ses i figur 18. I systemet finns ingen visuell 
karta över denna plan utan endast vilken container som hör till vilken stack kan ses i systemet. 
När det är erfaren personal i containertrucken och på kundserviceavdelningen är detta inget 
problem. När det är en ny person på någon av de platserna skulle det underlätta om systemet 
visade var containern stod med hjälp av en karta. Leden är uppdelade i bokstäver där C raden 
är närmast järnvägen till höger i figuren. Körvägen från BillerudKorsnäs som dragbilarna kör 
på med lastbärarna går igenom containerplanen som kan ses i figuren. I varje stack får det 
plats mellan 15 och 150 containrar beroende på vilken stack som används. G8 och G9 är de 
två största stackarna och tar ungefär 150 containrar var, medan D1 är den minsta och endast 
tar 15 containrar. De andra stackarna tar ungefär 45-50 containrar var, det varierar på hur de 
är staplade. B1-B4 slås ibland ihop med A1-A4 för att få större stackar när behov för detta 
finns. Oftast staplas containrarna fyra högt, fem är max för dessa containertruckar.  

Den totala kapaciteten på terminalen är 2 000 containrar med tomma och fulla containrar men 
oftast är det betydligt färre än så. Genomsnittet på tomma containrar är 500-600 stycken då 
250 av dessa är från rederiet Maersk och resten är från resterande rederier.   

Alla containrar som står på containerplanen är inlagda i ett system så att de som kör 
containertrucken och de på kundserviceavdelningen vet i vilken stack de olika containrarna 
står. 
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Figur 18. Överblickskarta över containerplan 

Om containern är stuffad ställs den så nära järnvägen som möjligt, C1-C7, för att minska 
körvägen till tåget när det kommer för att minimera tiden tåget står inne på terminalen. 
Stackarna i ledet C får plats med 45 containrar per stack vilket är vad tåget till Göteborg tar. 

G-stackarna används endast vid behov då de är placerade längst bort från magasinet och 
järnvägen och om dessa används blir körvägen onödigt lång. Då det sällan är fullt med 
containrar är det sällan de stackarna används.  
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5.2.2. Resurser 

Det används en del olika typer av utrustning för att klara av arbetet på terminalen, en del är 
fordon som används för det fysiska och en del är IT-system som redan beskrivits. 

Personal 

Personalen på terminal Granudden bemannas i magasinet och på deras kundserviceavdelning 
med två-skift. I magasinet börjar första skiftet 06:00 och arbetar till 15:00 där de har rast 
mellan 09:00-09:30 och mellan 12:30-13:00. Det andra skiftet startar 15:00 och de arbetar 
sedan till 24:00 och de har rast mellan 18:00-18:30 och mellan 21:00 och 21:30. Det skift som 
arbetar förmiddag under veckan arbetar också lördag och söndag mellan 06:00 och 18:00. 
Kundserviceavdelningens första skift startar 07:00 och det slutar 15:30 där de tar en timmes 
lunch där det passar. Det andra skiftet startar 14:30 och de arbetar till 22:00 och de äter 
middag när arbetet tillåter. Den som arbetar på kundserviceavdelningen brukar dock ta lunch 
eller middag när personalen äter för att de ska kunna äta tillsammans.  

Den som har förmiddagsskift på kundserviceavdelningen måste även arbeta fem timmar under 
helgen med magasinsplanering då BillerudKorsnäs kör gods till terminal Granudden dygnet 
runt, 7 dagar i veckan året runt. De har även ett containertåg att planera då de ska lossa och 
lasta ett tåg under lördagen. På kundserviceavdelningen arbetar de två personerna från båda 
skiften tillsammans under en timme för att ha en överlämning av vad som skett under 
förmiddagen och vad som kommer att ske under kvällen.   

På bilbryggan startar förmiddagskiftet 07:00 och går till 14:30 då eftermiddagsskiftet börjar 
som fortsätter till 23:00. De har två raster på 30 minuter styck per skift som de antingen äter 
lunch eller middag på. På fredagar är eftermiddagsskiftet lediga och förmiddagskiftet arbetar 
från 07:00 till 19:00. 

Varje skiftlag i magasinet består av sju magasinsarbetare plus en arbetsledare, dessa sju 
resurser fördelas ut på sex stycken tjänster som är: 

- Tallyman 
- Inlagrare 
- Lastledare 
- Truckförare (magasin) 
- Truckförare (stuff) 
- Containertrucksförare 

Tallymannens arbete består av att kontrollera rullarna som kommer från BillerudKorsnäs på 
lastbärare så att alla rullar är hela och att de är planerade att komma till magasinet. Att 
rullarna ska till terminal Granudden kontrolleras emot en last lista som BillerudKorsnäs 
skickat till en skrivare i magasinet så fort lastbäraren blivit lastad på utlastningen hos 
BillerudKorsnäs. Efter att rullarna blivit inspekterade drar tallymannen lastbäraren med hjälp 
av en dragbil lastbäraren till modulen som rullarna ska in i.  

Inlagraren lossar lastbäraren vid den modul som rullarna ska in i och ställer sedan rullarna i 
rätt modul och dessa placeras lite annorlunda beroende på hur stora rullarna är och beroende 
på hur många rullar som tillhör denna order.  
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Vid stuffstationen finns en lastledare som leder stuffningsarbetet av containrarna. Lastledaren 
har ansvaret för att rätt rullar går in i rätt container, lastledaren skriver ut lastlistorna som 
personen på kundserviceavdelningen skickat till deras dator. Efter att rullarna blivit inställda i 
container sätts en plombering på containern där lastledaren skriver in detta 
plomberingsnummer i datorn och knyter det numret till containernumret. Efter det markeras 
containern som färdig i systemet och informationen skickas automatiskt tillbaka till 
kundserviceavdelningen och till BillerudKorsnäs.  

Den första truckföraren hämtar rullarna från modulerna efter vad som står på lastlistan som 
den personen fått från lastledaren och ställer sedan rullarna bredvid stuffstationen. På detta 
sätt behöver den andra truckföraren köra en väldigt kort sträcka gentemot om den truckföraren 
skulle hämta rullarna direkt från modulen. Den andra truckföraren tar då rullarna från där den 
första personen placerat dessa och ställer sedan in de i containern.  

Personen som kör containertrucken lyfter container från stuffningsstationen till containerplan 
och ställer sedan en annan tom container från containerplan på stuffningstationen.  

Kontakten som Baltic Sea Gateway har med BillerudKorsnäs arbetar vanliga kontorstimmar 
och det är tre personer som sköter detta hos BillerudKorsnäs. Dessa tre har lite olika 
arbetsuppgifter där en person arbetar med tåg, en med containrar och en arbetar med lastbilar. 
De hjälps dock åt om det är mycket på något flöde och mindre på något annat. En av dessa tre 
har även jour under kvällar och helger när antingen lastledaren i magasinet eller personen på 
kundserviceavdelningen kontaktar jourhavaren om sitt problem. Den personen tar då med 
datorn hem och loggar in med hjälp av VPN om något problem uppstår efter arbetstid.  

Truckar 

På terminal Granudden används ett antal olika truckar för att transportera gods och containrar. 
Det finns ett flertal olika typer och varianter av truckar och lastbärare som kan användas till 
olika ändamål. Därför krävs det stort arbete innan företaget bestämmer sig för vilken truck de 
vill köpa in. Det finns olika typer av truckdatorer i de olika truckarna som används för att 
lagra in, flytta om rullar i magasinet samt till stuffningen av container eller lastning på bil 
eller tåg. De olika typerna av fysiska hjälpmedel för att klara av arbetet på terminalen 
presenteras i tabell 4, för att sedan beskrivas ytterligare nedan. 

Tabell 4. Fysiska hjälpmedel på terminalen 

Namn Används till Truckdator Antal 
Lastbärare Rullarna transporteras på dessa Nej 74 

Trailer Tractor Unit Transportera lastbärarna Ja 1 

Reachstacker Flytta containrar Ja 3 

80 DC Inlagring och omflyttning av rullar Ja 2 

50 DC Stuffa containrar Nej 2 
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Lastbärare 

Lastbärarna används till att transportera godset från fabriken hos BillerudKorsnäs till terminal 
Granudden och även in i magasinet för lossning. Varje lastbärare har ett eget ID-nummer som 
används för att veta vilka rullar som står på vilken lastbärare när lastbäraren hämtas från 
utlastningen på fabriken samt när lastbäraren hämtas från platsen den blir lämnad på i 
magasinet. När lastbäraren blir lastad på fabriken kopplas rullarna till denna lastbärare i 
systemet vilket gör att Baltic Sea Gateway kan se vilka rullar som kommer med vilken 
lastbärare. Detta blir viktigt när det ankommer många lastbärare under kort tid till terminalen 
och personalen i magasinet måste veta vilka rullar som står på vilken lastbärare för att sedan 
kunna lagra in de på rätt plats.    

Trailer Tractor Unit 

Lastbäraren transporteras mellan fabriken i Gävle och magasinet och även inne i magasinet 
med hjälp av en Trailer Tractor Unit, även kallad dragbil. Baltic Sea Gateway transporterar 
lastbärarna från där BillerudKorsnäs lämnar dem till den plats bredvid modulen som de ska 
lossas till inne i magasinet. Oftast lämnas lastbärarana i specifika moduler för lastbärare inne i 
magasin 2 för att de ska stå under tak för att inte bli förstörda av regn eller snö. I dragbilen 
finns en truckdator där systemet kan visa vilka moduler som är lediga samt vilka rullar som 
står på vilken lastbärare. Detta system underlättar arbetet för personen som kör denna truck då 
den personen slipper springa in och ut ur kontoret för att undersöka något i systemet.  

Reachstacker 

Reachstacker, även kallad containertruck, används till alla containerlyft som utförs på 
terminalen, om en container ska lastas eller lossas på bil eller tåg samt om en container ska till 
eller från stuffstationen I dessa truckar sitter en truckdator där information kan ses om vilka 
containrar som ska hämtas från vilken stack eller vilket tåg. Truckföraren kan även se vilka 
containrar som ska lämnas till i vilken stack eller vilket tåg. Detta system är tillför att minska 
kontakten mellan truckföraren och kundservicemedarbetaren vilket bidrar till att truckföraren 
kan arbeta mer självständigt.     

80 DC & 50 DC 

Inne i magasinet finns två olika truckar, en 8-tons truck och en 5-tons truck. 8-tons trucken 
används till två uppgifter, den första är att lossa rullarna på lastbärare in i en modul. Den 
andra uppgiften är att transportera rullarna från modulerna till stuffstationen för att minska 
tiden det tar för en container att stuffas. I denna truck finns en truckdator där systemet visar i 
vilka moduler som rullarna står som tillhör en viss order när rullars ska transporteras till 
stuffningsstationen. Det går även att se i systemet vilka rullar som står på vilken lastbärare när 
inlagring sker.  

Den andra trucken är mindre och används för att köra in rullarna i containern från där den 
större trucken har ställt dem precis bredvid stuffstationen. Den mindre trucken är batteridriven 
och ger då ifrån sig mindre ljud och inga avgaser vilket är bättre för arbetsmiljön runt 
stuffstationen. I denna finns ingen truckdator men denna körs endast vid stuffningsstationen 
och där finns en handdator samt en stationär dator där hela systemet kan användas.  
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5.3. BSG som tredjepartslogistikleverantör 
Baltic Sea Gateway opererar som en tredjepartslogistiker åt BillerudKorsnäs och Ekman 
Group då de tar emot gods från en fabrik, magasinerar detta och sedan lastar godset på ett nytt 
transportmedel som tar produkterna till deras kund. 

5.3.1. Magasinering 

Baltic Sea Gateway står för en del av magasinering åt BillerudKorsnäs och allt som Ekman 
Group produceras magasineras på terminal Granudden.  

BillerudKorsnäs 

På fabriksområdet i Gävle som tillhör BillerudKorsnäs finns ett lager i direkt anslutning till 
produktion dit produkterna kommer efter att de är färdigproducerade. När rullarna kommer ut 
från produktion har de individuella ID:en som beskriver var de ska när det kommit ut till det 
här lagret. T.ex. om vilken kund de ska till, vilken order de tillhör och hur de ska transporteras 
till kunden. Systemmässigt är det först nu rullen blir kopplad till en order och en kund även 
fast produktion- och leveransplanerarna vet om att de producerar gods till denna order innan 
den blir systemmässigt kopplad.  

Från detta lager finns två alternativ för varje specifik rulle, antingen ska de stanna i detta lager 
för att inom kort lastas på lastbil eller tåg direkt från detta lager. De kan transporteras med 
hjälp av lastbärare till något av de andra tre magasinen inne på fabriksområdet eller till 
magasinet på terminal Granudden. Om en specifik rulle ska till terminal Granudden kan 
magasinsplaneraren hos Baltic Sea Gateway se detta redan nu, dock har inget meddelande 
angående detta skickats än. Detta meddelande skickas när trucken på utlastningen har ställt 
rullarna på lastbäraren på utlastningen och lägger in vilka rullar som är på väg och på vilken 
lastbärare i truckdatorn. När detta EDI meddelande kommer till kundserviceavdelningen kan 
de börja planera var dessa specifika rullar ska stå i magasinet.   

Om godset kommer från Fabriken i Frövi skickas ett EDI meddelande på samma sätt när tåget 
har blivit lastat och då kan kundervicemedarbetaren påbörja den specifika 
magasinsplaneringen genom att placera rullarna i specifika moduler beroende på vilken order 
de tillhör.  Från att EDI meddelandet mottagits av Baltic Sea Gateway tar det en till två dagar 
till att tåget ankommer till terminal Granudden. Om godset ankommer med bil från Frövi 
kommer det sannolikt samma dag då det är brådskande gods. 

Ekman Group & diverse 

Ekman Group har ett litet lager i anslutning till deras produktion och alla deras produkter ska 
transporteras till terminal Granudden då de står för alla deras transporter samt lagerhantering. 
De har specifika rullar på samma sätt som BillerudKorsnäs men dessa kopplas först till en 
kund vid ett senare tillfälle. Alltså transporteras rullarna till terminal Granudden på samma 
sätt med lastbärare men ingen på Baltic Sea Gateway har någon aning om vilken rulle som 
ska ut när och till vilken kund. De har heller ingen magasinsplanering i varken tältet som 
Ekman Group har själva eller på de rullar från Ekman Group som står i magasin 2 eller 3. De 
ställer bara in rullarna där de får plats. De bli dock inlagrade genom att truckföraren scannar 
rullen och markerar den som mottagen och inlagrad.  

Omslagspappret från Mondi Group ankommer med lastbil till terminal Granudden som sedan 
lossas in i magasin 2 eller 3 där det finns plats. Ingen magasinsplanering finns för detta och 
inga specifika rullar finns.  
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Det finns även olika typer av pallar i magasinet som gods lastas på när mottagaren endast har 
en gaffeltruck, dessa pallar planeras inte var de ska stå i magasinet utan ställs in där plats 
finns. Samma gäller för ”kubb” som är wellpapp klossar som används för att säkra lasten i 
containrarna. 

5.3.2. Transporter 

Transporterna är en stor del av tredjepartslogistiken och arbete läggs ned för att lyckas med 
detta från Baltic Sea Gateway’s sida. Då det är flera olika transportslag som utnyttjas behöver 
personalen vara flexibel och ha kompetens inom flera olika typer av lastning och lossning.   

BillerudKorsnäs 

Gods ankommer till terminalen med antingen lastbärare, lastbil eller tåg, från BillerudKorsnäs 
i Gävle ankommer materialet alltid med lastbärare. Från fabriken i Frövi största delen av 
godset med tåg, det är endast brådskande transporter som sker med lastbil från Frövi till 
terminal Granudden. Det kommer mellan 12 och 13 vagnar med gods från Frövi per vecka, i 
varje vagn får 60 ton plats vilket kan variera mellan 24 och 60 rullar. Denna mängd har dock 
minskat de senaste åren, se tabell 5.  

Tabell 5. Antal järnvägsvagnar från Frövi per vecka 

År 2011 2012 2013 2014 2015   Genomsnitt 
Antal lossade 

jvg vagnar 
per vecka 

15,37 12,58 13,25 12,13 10,03   12,67 

 

Mellan fabriken i Gävle och magasinet på terminalen är det endast två km vilket gör att 
använda sig av lastbil eller tåg inte blir optimalt. Istället levereras rullarna på lastbärare som 
är 2,60 meter breda och 12,60 meter långa. Med denna storlek på lastbärarna får 18 rullar 
plats på varje lastbärare.  

Det finns totalt 74 stycken lastbärare som används och det får plats 70 stycken i magasinet på 
Granudden. På utlastningen hos BillerudKorsnäs finns det plats för 6 lastbärare, vilket gör att 
de måste gå från fabriken till magasinet direkt efter att de blivit lastade för att göra plats för 
nya lastbärare.  

Av dessa sex platser används i genomsnitt tre av dessa till lastbärare som ska till terminal 
Granudden. Resterande används till lastbärare som ska transporteras till ett annat magasin 
inom fabriksområdet. Eftersom alla lastbärare får plats i magasinet på terminal Granudden 
kan BillerudKorsnäs köra dit lastbärare dygnet runt, vilket de också gör. Eftersom de kör 
lastbärare till Granudden varje dag måste det totala antalet lastbärare som transporteras varje 
år delas med antalet dagar per år för att få ett genomsnitt per dag, se tabell 6. Totalt sett 
kommer mellan 10 000 och 14 000 lastbärare per år till terminal Granudden från 
BillerudKorsnäs. 

Tabell 6. Antalet mottagna lastbärare per dag 

År 2011 2012 2013 2014 2015   Genomsnitt 
Antal mottagna 

lastb. per dag 
32,92 35,36 36,74 31,36 28,66   33,01 
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Anledningen till att antalet lastbärare per dag har minskat de senaste två åren är för att de har 
bytt lastbärare till en större så att fler rullar få plats på en lastbärare än tidigare. De gamla 
måtten på lastbärarna var 10 meter långa och 2,50 meter breda. Med den storleken fick 12 
rullar plats på en lastbärare vilket är sex färre än idag. De nya lastbärarna är även stryktåligare 
och är då i mindre behov av reparationer än de gamla lastbärarna. Detta är tack vara en 
starkare grundkonstruktion samt att ytan som rullarna placeras på är av ett nytt stryktåligare 
material. Då antalet lastbärare minskat har denna arbetsuppgift för personalen både i 
magasinet och på kundserviceavdelningen blivit bättre. Detta är för att färre lastbärare måste 
planeras från kundserviceavdelningen samt att de totala körsträckan minskas för tallymannen. 

Det är bra omsättning på dessa lastbärare då det ankommer i snitt 33 stycken till magasinet 
per dygn och lika många måste då transporteras tillbaka till BillerudKorsnäs. När lastbäraren 
blivit lossad skickas ett EDI meddelande till BillerudKorsnäs som vet att de kan hämta denna 
när de kör dit nästa lastbärare för att inte köra tom en sträcka. Om rullar ska tillbaka till 
fabriken av någon anledning, som t.ex. skada, dålig kvalité etc. så transporteras dessa tillbaka 
på lastbärarna som ska tillbaka till fabriken. Det är BillerudKorsnäs som styr över dessa 
leveranser till magasinet på Granudden.   

När rullarna som är från BillerudKorsnäs sedan ska ut från Granudden sker detta oftast i 
container även fast det händer att det lastas ut på lastbil eller i tågvagnar. Från Granudden går 
sju tåg i veckan med en kapacitet på 33 containrar per tåg till containerterminalen i Gävle, 
tågen går måndag till fredag med dubbla tåg tisdagar och torsdagar. Tågen till Göteborgs 
hamn går sex gånger i veckan, måndagar till lördagar, där dessa kan ta 45 containrar per tåg 
förutom på tisdagar och torsdagar då dessa tåg kan ta 23 containrar som mest. Dessa tåg tar 
med sig lika många tomma containrar som de tar med sig från terminal Granudden så att det 
alltid finns containrar tillgängliga på terminalen. På detta sätt ska tågtransporterna ske rent 
teoretiskt sätt, dock gör det inte det. Av olika anledningar som t.ex. helgdagar och annat som 
påverka tågtransporterna, eller om det inte behövs något tåg vissa dagar då det är få 
bokningar. Det verkliga genomsnittet på antalet tåg som kör till och från Granudden per vecka 
kan ses i tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Antal tåg i genomsnitt per vecka 

År 2013 2014 2015   Genomsnitt 
Antal tåg från Gävle till 

terminalen 
4,65 4,69 5,44   4,93 

Antal tåg till Gävle från 
terminalen 

5 4,81 5,56   5,12 

Antal tåg från Göteborg till 
terminalen 

5,5 5,42 5,29  5,41 

Antal tåg till Göteborg från 
terminalen 

5,53 5,48 5,41  5,47 

 

Med dessa antal tåg i genomsnitt som tabell 7 visar istället för sex och sju i veckan som det 
teoretiskt möjligt att köra fås ett annat maximalt tak på antal containrar som kan transporteras 
på pendeln. Om alla tåg skulle gå, alltså 13 tåg i veckan skulle tågen till Gävle kunna ta 231 
containrar och tågen till Göteborg skulle kunna ta 218 containrar i veckan. Jämfört med det 
verkliga utfallet har tågen ett annat tak per vecka som kan ses i tabell 8.  
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Tabell 8. Antal containrar som kan transporteras till och från terminalen per vecka 

År 2013 2014 2015   Genomsnitt 
Antal cont. till Gävle 

från terminalen 
153,45 154,85 179,56   162,62 

Antal cont. från 
Gävle till terminalen 

165 158,65 183,44   169,03 

Antal cont. från 
Göteborg till 

terminalen 

207,17 204,27 199,41  203,62 

Antal cont. till 
Göteborg från 

terminalen 

208,11 206,44 203,84  206,13 

 

Tågen till och från Göteborg hanterar i princip bara containrar från rederiet Maersk, undantag 
kan ske om någon container ska med en specifik båt. Undantagen sker på några få containrar 
per vecka, rent arbetsmässigt är det ingen skillnad förutom att de containrarna bokas på detta 
tåg istället för pendeln till Gävle containerterminal. Maersk containrar utgör en stor del av de 
containrarna som hanteras på terminalen. I tabell 9 kan antalet containrar som ankommer och 
avgår med till och från Göteborg ses. Som siffrorna visar har omsättningen minskat de senaste 
fem åren. En del av containrarna skickas även med trailer till Göteborg, detta händer då tågen 
är fulla eller om det är något brådskande.  

Tabell 9. Antalet containrar mellan Gävle och Göteborg 

År 2011 2012 2013 2014 2015   Genomsnitt 
Antal lossade cont. 

på jvg per vecka 
175,37 194,40 161,85 154,60 137,64   164,77 

Antal lastade cont. 
på jvg per vecka 

160,1 178,29 164,21 165,17 144,21   164,77 

Tåget till Gävle containerterminal hanterar alla containrar som inte tillhör rederiet Maersk, 
t.ex. på rederier är MSC, CMA, Hapag Lloyd och OOCL. I tabell 10 nedan ses en stor ökning 
från 2014 till 2015 vilket till viss del beror på minskningen hos Maersk men även att färre 
containerbilar har gått mellan terminal Granudden och containerterminalen.  
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Tabell 10. Antalet containrar mellan Granudden och GCT 

År 2013 2014 2015   Genomsnitt 
Antal lossade cont. 

från jvg per vecka 
119,60 123,87 170,76   138,08 

Antal lastade cont. 
på jvg per vecka 

132,48 126,37 169,53   142,79 

 

Även fast båda tågpendlarna inte använder sin maxkapacitet så används lastbilar till att 
transportera containrar från terminal Granudden till Gävle containerterminal och Göteborgs 
hamn. I tabell 11 kan antalet containrar transporterade på lastbil ses, både totalt och per dag. 
Data för 2015 samlades in den 8 augusti. Det finns ingen information om dessa containrar går 
till containerterminalen i Gävle eller i Göteborg, men enligt personalen på terminal 
Granudden är det ungefär hälften som går till Gävle och den andra hälften går till Göteborg. 
När containrar ska transporteras med lastbil till någon av hamnarna istället för tåg måste dessa 
lastbilar bokas separat från tågen. Tågen bokas som sagt väldigt enkelt genom Excel-listan 
och telefonsamtal med de två hamnarna. När kundserviceavdelningen eller BillerudKorsnäs 
inser att en container måste transporteras med bil av olika anledningar får personen på 
kundserviceavdelningen ringa och boka en transport med lastbil från terminalen till någon av 
hamnarna. Det är SH transport som kör dessa containrar på uppdrag av Maser Frakt som 
Baltic Sea Gateway har avtal med.  

Tabell 11. Antal containrar som transporteras med lastbil 

År 2012 2013 2014 2015   Genomsnitt 
Antal lastade 

containrar på lastbil 
3609 3277 3906 2088    

Antal lossade 
containrar på lastbil 

2779 4218 4341 2555    

Antal lastade 
containrar på lastbil 

per dag 

9,86 8,98 10,70 9,49  9,76 

Antal lossade 
containrar på lastbil 

per dag 

7,59 11,56 11,89 11,61  10,66 

 

Om en tom container ska till terminalen då det inte finns tillräckligt med tomma containrar 
där är det upp till rederier att se till att detta sker då det är deras uppgift att se till att det alltid 
finns tomma containrar på terminalen.  
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BillerudKorsnäs levererar även ut gods med lastbil från terminal Granudden på vardagar då 
personalen på bilbryggan arbetar. Denna volym har minskat drastiskt då BillerudKorsnäs 
bestämt att de ska försöka att lasta bilarna direkt på fabriken från den 1 januari 2014, denna 
minskning kan ses i tabell 12. Detta har de inte lyckats helt med då det fortfarande är en del 
bilar som lastas på Granudden. Detta beror på att ibland finns bara vissa materialtyper i 
magasinet på terminal Granudden och istället för att ta hem det till fabriken så lastas bilarna 
direkt på Granudden. Året 2015 har räknats fram till den 27 augusti 2015 då denna data togs 
fram. 

Tabell 12. Antal lastbilar som lastar rullar från BillerudKorsnäs 

År 2012 2013 2014 2015   
Antal lastade bilar med 

BillerudKorsnäs rullar 
550 647 337 214   

Antal bilar per vardag i 
genomsnitt 

2,2 2,6 1,4 1,3  

I tabell 12 kan då ses att i genomsnitt ankommer 1,3 lastbilar per dag som ska lasta rullar från 
BillerudKorsnäs. Detta är som skrevs tidigare i rapporten en väldigt liten del av den totala 
volymen som går ut från terminal Granudden. När dessa bilar är lastade skickas som vanligt 
ett EDI meddelande tillbaka till BillerudKorsnäs som berättar vilka rullar som är lastade på 
vilken lastbil.  

Ekman Group 

Ekman Group delar inleveranserna med BillerudKorsnäs på deras lastbärare men anordnar 
egna transporter ut från terminalen. Största delen av deras transporter till kund går med lastbil 
men det händer även att gods går ut med tåg eller container. Ekman Groups gods som 
levereras ut på vardagar mellan 07:00 och 23:00 då personerna som arbetar med detta flöde 
har sina arbetstider. Det är även dessa personer som lastar rullarna som BillerudKorsnäs vill 
ha på lastbil samt att de hjälper till att lasta och lossa tåg.  

De senaste åren har vikten som lastbilarna tar ökat vilket bidrar till att antalet lastbilar minskar 
men detta behöver inte betyda att totalvikten som utlevereras minskas, siffrorna för detta kan 
ses i tabell 13.  

Tabell 13. Antal lastbilar och antal kg i genomsnitt 

År 2013 2014 2015   Genomsnitt 
Antal lastbilar per 

månad 
151 174,33 166,13   163,82 

Antal kg per 
lastbil 

20 528,66 23 013,37 24 805,04   22 782,36 
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Som tabell 12 visar har en stor ökning skett från 2013 till 2014, genomsnittsvikten på dessa 
två år har ökat med 20,8 % vilket bidrar till att färre lastbilar behövs för att transportera 
samma mängd gods.  

Även om antalet lastbilar minskat från 2014 till 2015 så ökar antalet ton som lastas ut från 
terminalen, och antalet ton på lastbil ökar mer procentuellt än den totala vikten, detta kan ses i 
tabell 14. Det som inte transporteras med lastbil går antingen ut med container eller tåg.  

Tabell 14. Antal kg utlastat per månad 

År 2014 2015   
Antal kg utlastat per 

månad 
4 220 440,33 4 232 556,88   

Antal kg utlastat på 
lastbil per månad 

3 993 887,58 4 123 728,5   

 

Som tabell 14 visar gick 94,6 % av allt gods ut via lastbil under 2014 jämfört med året 2015 
då 97,4 % av godset ut via lastbil, detta är en ökning med 2,8 % och den totala ökningen i vikt 
är endast på 0,05 %.  

Mondi Group 
Mondi Group har deras produktion för omslagspappret som BillerudKorsnäs använder i 
Örebro. Detta omslagspapper levereras i rullar som sedan rullas ut för att användas som 
emballage på rullarna som BillerudKorsnäs producerar. Detta kommer till terminal 
Granudden på lastbil men är en försumbar del av alla transporter så ingen data finns över när 
dessa anländer. När BillerudKorsnäs behöver detta transporteras dessa produkter på lastbärare 
tillbaka till fabriken från magasinet efter ett avrop från emballageavdelningen hos 
BillerudKorsnäs. Avropet går till så att personalen på emballageavdelningen ringer och 
berätta hur många rullar de behöver och då ställer personalen i magasinet på Granudden dessa 
rullar på en lastbärare och skickar det lastbärarnumret till BillerudKorsnäs.  

5.4. Informationslogistik 
Nedan kommer informationslogistiken som rör terminal Granudden att beskrivas för att sedan 
analyseras i kapitel 6.3. 

5.4.1. Informationsdelning 

Här kommer de olika typerna av information som delas mellan företagen samt inom Baltic 
Sea Gateway att tas upp. Hur denna informations delas mellan företagen kommer också att 
beskrivas.  

BillerudKorsnäs 

Baltic Sea Gateway arbetar direkt i BillerudKorsnäs datasystem när de hanterar deras gods. 
BillerudKorsnäs har ett system som heter TIPS som är uppdelad i två delar, det ena heter 
Sales och det andra heter MES. I Sales finns alla funktioner som rör fakturering och kunder 
vilket inte Baltic Sea Gateway använder. I Sales finns det andra funktioner som Baltic Sea 
Gateway använder sig av, t.ex. skapas lastordern här och när en order är klar skickas den 
informationen till det här systemet. Detta är för att fakturan skapas efter dessa uppgifter som 
kunderna i sin tur behöver.  
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I MES finns i första hand produktionsplaneringen och data över produkterna som finns i lager, 
dock finns den visuella lager kartan i ett tredje program som heter ”Korsnäs Lager Tips” som 
är direktkopplat till MES. I MES finns all information om alla rullar och ordrar som ska finns 
hos BillerudKorsnäs.  

Baltic Sea Gateway kommer inte åt alla funktioner som BillerudKorsnäs gör, t.ex. fakturering 
och annan mer känslig information ser inte personalen på Baltic Sea Gateway. De kommer 
dock åt all information om inte mer än de behöver. T.ex. produktionsplaneringen för flera 
månader framåt har de ingen större nytta av men personalen på kunderviceavdelningen kan se 
den om de vill.  

Personalen som arbetar med att stuffa containrarna har en handdator som de scannar rullarna 
med för att rätt rullar kommer in i rätt container. När scanningen utförs skickas den 
information direkt in i BillerudKorsnäs datasystem. De scannar även plomben för att undvika 
att den mänskliga faktorn skriver in fel nummer. När inlagringen av rullar sker används en 
truckdator där rullarna som lagras in knappas in i truckdatorn och i vilken modul rullen 
placeras i. Detta är kopplat till TIPS så att lagret i systemet och lagerkartan uppdateras direkt 
när truckföraren har lagt in förflyttningen i truckdatorn. Dessa program nås från alla datorer 
som är uppkopplade på nätverket hos BillerudKorsnäs eller på en dator på terminal 
Granudden. Det går även att använda sig av VPN för att logga in i systemet om datorn inte är 
direktanslutet till nätverket.  

De använder även sig av en leveransprognos som är en webbaserad Excel-fil där alla ordrar 
läggs in. Detta dokument ändras kontinuerligt så fort en förändring sker i en bokning. I tabell 
15 finns två exempel på bokningar som är taget ur det här dokumentet för leveranser under 
vecka 31. 

Tabell 15. Bokningar från leveransprognosen 

 

I den första raden som är en bokning så ska den bokningen till Foshan i Kina med 
bokningsnummer 39317333090. I den tredje kolumnen står vilka ordrar som ska med den här 
bokningen vilket är två i det här fallet, alltså vill kunden ha två olika produkttyper. Det kan 
vara två olika kvalitéer eller två olika storlekar. Sedan kommer lastordernumret som skapas 
när materialet och containrarna finns tillgängliga på Granudden. Closing är när alla containrar 
som tillhör en viss bokning ska vara stuffade och informationen rörande bokningen ska 
skickas till rederiet. Denna information innehåller vilka rullar som är stuffade, 
containernummer samt plombnummer, denna information måste speditören har för att kunna 
tulla godset.  

ETS datumet som är ”Estimated Time of Shipping” som är när båten avgår från hamnen. 
Sedan kommer antal containrar, antal ton och hur många containrar som är klara. Under rederi 
står vilket rederi som använts för den här bokningen. Om bokningen är aviserad eller inte 
beror på om dokumenten har skickats till tullkonsult som förtullar godset för att efter dem har 
tullat godset skrivs det datumet in i filen. Materialnummer är vilken produkt det är, denna 
information är till för BillerudKorsnäs och Tetra Pak, det är inget som rör Baltic Sea 
Gateway. Vilka rullar som ska med ordern får personalen på Baltic Sea Gateway veta genom 
lastordern.  

Destination Bokningsnummer Order Lastorder Closing ETS_Datum Ant Cont Ton Lastat Rederi Aviserat Införtullningsdatum Materialnr Övrigt

Foshan 3931733090 818721, 822424 585951 2015-07-27 2015-07-28 1 24 1 OOCL Ja 2015-07-22 1622-144 11:00

Lahore GTG0201133 833656 2015-07-30 2015-08-03 4 58 0 CMA 1627-629 09:00
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Under övrigt står ett klockslag som är tiden som dokumenten senast måste vara skickade på 
closing dagen. Den andra bokningen ser ut på samma sätt, de stora skillnaderna är att det är en 
annan kund som endast beställt en produkttyp. Ingen lastorder har skapats än vilket leder till 
att ingen container är färdigstuffad och kan då alltså inte bli förtullad.  

I denna webbaserade Excel-fil ses även bokningarna som ska gå ut med lastbil från 
terminalen, dock är detta väldigt små volymer vilket gör det till en liten del i deras arbete. 
Denna information används till störst del för att veta vilka bilar de ska släppa in på 
terminalen. 

Ekman Group 

På terminal Granudden används ett system som heter Hogia åt bokningarna för Ekman Group 
som personalen på kundcentret lägger in men det är på Granudden arbetet utförs. Bokningarna 
som kundcentret lägger in är även kopplade till en referens som lastbilen som ska lasta godset 
använder sig av för att komma in på terminalen. Denna referens tar personalen på 
kundserviceavdelningen på Granudden ut för att veta vilka bilar de ska släppa in på 
terminalen. 

Övrigt 

Kundserviceavdelningen på Granudden använder två egna Excel-filer till containrarna som 
går på tåg, en Excel-fil per pendel, alltså en för containrarna till Gävle containerterminal och 
en för containrarna som ska till Göteborg. I dessa filer står det vilka bokningar och vilka 
containrar som ska med vilket tåg samt var containrarna står på containerplan. Genom att 
använda dessa filer kan de planera tågen och maximera fyllnadsgraden på dessa för att 
minimera antalet bilar som kör containrar. Tågen är en fast kostnad oavsett hur många 
containrar som körs per tåg men när bilar används tar de betalt per körning vilket betyder att 
det finns besparingar genom att utnyttja tågen maximalt och minska bilkörningarna.   

För kunderna på Fredriksskans läggs alla aktiviteter in i en Excel-fil som har en flik per vecka 
där alla aktiviteter läggs in. Här finns alla lastningar, lossningar av båda lastbilar, tåg och 
båtar samt container stuffningar och strippningar som utförs av Baltic Sea Gateway. Detta 
arbete utförs av personalen på kundcentret men arbetsledarna, planeringsavdelningen, samt 
den operativa och logistikchefen kan se denna fil. Detta fungerar på ett bra sätt då alla 
arbetsuppgifter är inlagda vilket gör det lättare att planera arbetet i magasinen och på kajerna 
för planeringsavdelningen.  

Det är viktigt att det finns bra system på kundserviceavdelningarna men även i truckarna så att 
de kan arbeta direkt i systemet från trucken istället för att behöva gå ut trucken till en stationär 
dator för att utföra vissa arbetsuppgifter. 

System i magasinen 

I dragbilen, containertrucken samt i 8-tons trucken sitter fasta truckdatorer samt att det står en 
fast dator vid båda stuffningsstationerna och två stycken i magasinskontoret där en är till 
tallymannen och en används av arbetsledaren. Dessa används för att komma åt 
BillerudKorsnäs datasystem TIPS för att se bokningarna och hur containrarna ska stuffas. 
Magasinsplaneringen finns även i detta system vilket gör att personen som kör 8-ton trucken 
kan se var rullarna är placerade i magasinet. Datorn i magasinskontoret använder tallymannen 
för att se hur magasinet är planerat rent grafiskt som inte går att se i truckdatorn. I truckdatorn 
står endast vilken rulle som står på vilken plats vilket inte ger lika bra överblick om hur det 
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ser ut i magasinet. Lastledaren som står vid stuffningsstationen har även en handdator som 
registrerar rullarna med hjälp av en streckkod som går in i containern. Handdatorn registrerar 
även containernumret och plombnumret och sedan kopplas allt detta samman i systemet till en 
order.  

5.4.2. Informationsmetoder 

Inom Baltic Sea Gateway används komradio för att kommunicera mellan personalen i 
magasinet eller i truckarna till kundserviceavdelningen i gaten. Detta fungerar på samma sätt 
på Fredriksskans då de kontaktar kundcentret där istället. Alla personal i magasinet samt 
planeringsavdelningen, terminalcheferna, operativa chefen, logistikchefen och de båda 
kundserviceavdelningarna har alla en egen komradio. Detta är en bra lösning då det ofta är 
fler personer inblandade över informationen som diskuteras vilket gör det lämpligt att alla har 
en egen komradio. Genom att alla hör all kommunikation kan de hjälpa varandra om ett 
problem uppstår. Om det uppstår något problem kan en annan medarbetare som inte har något 
arbete just då snabbt hjälpa personen som är i behov av hjälp. Det sitter en fast radio i alla 
truckar som Baltic Sea Gateway använder så att de alltid ska ha en med sig och inte glömma 
den. När dagen börjar tar alla som inte sitter i en truck en komradio med sig ut i magasinen 
eller till kajen om det är båtlastning eller lossning. Det finns laddningsstationer till dessa på 
fyra ställen, omklädningsrummen på Fredriksskans och Granudden, samt på CFS (Container 
Freight Station) på Fredriksskans och i magasinskontoret på terminal Granudden.  

Mellan kunderviceavdelningen och kundcentret används telefon som kommunikationsmedel 
vilket går snabbt då det är något som är brådskande. Dessa samtal berör produkterna som 
tillhör Ekman Group då denna kund hanteras av kundcentret. Arbetsledaren på terminal 
Granudden använder komradion till kundserviceavdelningen på Granudden men ringer när 
han ska kontakta kundcentret på Fredriksskans. Mail kan användas mellan de två 
kundserviceavdelningarna och till arbetsledare i magasinet men är ovanligt för att 
arbetsledaren sällan är inne på kontoret. Då det ofta är spontan information är telefon ett bra 
sätt att förmedla den även om mail är ett alternativ till detta.  

Kommunikationen mellan Baltic Sea Gateway och kunder hanteras till störst del via mail. 
BillerudKorsnäs och Grycksbo har delat med sig av deras system vilket gör att en hel del 
sköts via EDA till dessa två kunder. Då Baltic Sea Gateway kan använda sig av VPN (Virtual 
Private Network) för att komma åt deras system kan mail och telefonkontakt minimeras. Det 
finns ingen regelbunden kontakt mellan Baltic Sea Gateway och BillerudKorsnäs genom mail 
eller telefon, det är endast spontan information som använder den vägen, resten finns redan i 
systemet.   

Ekman Group skickar bokningarna via mail där bokningen innehåller vilka rullar som ska till 
vilken kund som sedan personalen på kundcentret lägger in i systemet Hogia där alla ordrar 
sparas. Personalen på terminal Granudden går sedan in i systemet för att se hur många 
lastbilar som kommer att komma samt vilka rullar de ska ha. När problem uppstår angående 
Ekman Groups flöde används mail om det är något som inte är brådskande samt om det är 
något som gäller specifika rullar då dessa id nummer är enklare att skriva i ett mail än att 
meddela över telefon. När det är brådskande problem används telefonkontakt med personalen 
på Ekman Group. Detta fungerar på ett bra sätt med på mail och telefonkontakt då de är flera 
personer på deras kundservice/leveransplanering som kan ta emot och svara på dessa mail och 
telefonsamtal.  
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5.4.3. Informationskvalitet 

Som det beskrevs i kapitel 4.2.3 är kvalitén på informationen väsentlig för att de rätta besluten 
ska kunna fattas. Detta gäller såväl inom företaget som till sina kunder och leverantörer.  

Stor del av informationen från BillerudKorsnäs går genom EDI meddelanden samt att Baltic 
Sea Gateway kommer in i deras datasystem får de den information de behöver så tidigt den 
finns. Detta ger en hög informationskvalité på den information så länge informationen som 
finns i deras system är korrekt. Den enda delen där kvalitén kan ses som bristfällig är i den 
webbaserade Excel-filen där containerbokningarna ses. Detta är för att bokningar tas bort av 
BillerudKorsnäs utan att detta meddelas eller visas på något sätt för Baltic Sea Gateway. 

Från Ekman Group kommer bokningarna på mail vilket skapar en osäkerhet då de inte alltid 
skickas i tid samt att de ibland är bristfälliga i den information mailet ska. Dessa bokningar 
kommer även i två omgångar, först kommer en preliminär som kundcentret ska gå igenom 
och se om produkterna finns i lagret på terminal Granudden och sedan godkänna denna och be 
Ekman Group skicka deras final. Det händer regelbundet att godset som de skickar med deras 
preliminära inte finns i lager eller endast en del finns i lager. Detta skapar extra arbete för 
personalen på kundcentret när personalen på Ekman Group ser vad som finns i lager men de 
använder sig inte av den informationen. Om de var noggrannare när de undersöker vad som 
finns i lager skulle informationen i mailet kunna vara betydligt mer korrekt. När finalen 
kommer läggs bokningen in i ordersystemet Hogia och personalen på terminal Granudden kan 
se den och börja förbereda sig för den lastningen.  

Enligt avtalet med Ekman Group ska finalen skickas senast 13:00 dagen innan lastning till 
Baltic Sea Gateway från Ekman Group för att personalen i magasinet ska ha tid på sig att 
ställa fram rullarna som hör till den här bokningen. Att ställa fram rullarna för lastning tar 
olika lång tid beroende på var rullarna står i magasinen vilket varierar då ingen 
magasinsplanering finns. 

Det är minst lika viktigt att informationen kommer till Baltic Sea Gateway med en hög kvalité 
som att personalen på kundserviceavdelningarna delar med sig av rätt information till rätt 
person inom företaget i rätt tid. Detta fungerar genom komradion som används för den interna 
informationen mellan kundserviceavdelningarna och personalen i magasinet. Mellan olika 
avdelningar inom företaget används till stor del mail eller telefonkontakt för att kommunicera 
om de inte träffas personligen och har ett möte vilket också har en hög informationskvalité.  

5.4.4. Produktionsplanering 

På BillerudKorsnäs i Gävle och i Frövi sitter det produktionsplanerare som planerar 
produktionen efter de ordrar som kommer in till företaget. På fabriken i Gävle finns det tre 
maskiner som tillverkar pappersrullar, PM2, PM4 och PM5. Det är dock Swedpaper som äger 
PM2 som producerar pappersrullar åt Ekman Group, alltså har den maskinen inget att göra 
med BillerudKorsnäs förutom att den står på deras fabriksområde. När en order kommer in 
från Tetra Pak och andra kunder med önskemål om leverans gör produktionsplanerna en grov 
plan över de närmsta månaderna för att försöka tillfredsställa alla kunder. Denna grova 
produktionsplan delar de inte med sig av till Baltic Sea Gateway. Ju närmare 
produktionsdatum desto mer specifikt blir körschemat på maskinerna med hur många rullar 
som kommer att komma ut från varje körning och när de ska påbörjas och slutföras. När 
produktionsplaneraren lägger in kör ordern läggs även ”X-mill date” in vilket är datumet som 
hela ordern ska vara klar. När detta datum läggs in i systemet ser även Baltic Sea Gateway 
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denna order i produktionsplanen. Detta datum kan ändras beroende på hur produktionstakten 
utvecklar sig samt hur andra ordrar är prioriterade.  

Ungefärlig tid från order tills att rullarna är producerade är 60 dagar. Detta är för att ge 
produktionen 30 dagar på sig att producera och sedan cirka 30 dagar transport från fabriken 
til l kunden. Beroende på hur produktion och leverans är planerad får personalen på Baltic Sea 
Gateway stuffa godset på den tid som blir över på någon av delarna. I normalt fall brukar 
detta ge personalen på terminal Granudden upp till 10 dagar på sig att stuffa containrarna. 

Beroende på hur godset ankommer till terminalen får Baltic Sea Gateway planera efter vilka 
containrar och vilket gods som finns på terminalen. Även om det finns ordrar som ska 
levereras tidigare än andra börjar de ibland med en senare bokning för att allt material finns 
till den bokningen.  
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6. Analys 
I det här kapitlet analyseras nulägesbeskrivningen för att hitta styrkor och svagheter idag. 
Alternativa flödesvägar kan upptäckas genom en analys av flödeskartläggningen.  

Volymerna för BillerudKorsnäs och Ekman Group har ökat de senaste åren och om detta 
fortsätter måste Baltic Sea Gateway utvecklas och effektiveras för att klara av denna fortsatta 
höjning. Konkurrensen blir större då hamnar utvecklas både norr och söder om Gävle. När 
konkurrensen blir större måste hamnen i Gävle och Baltic Sea Gateway som hanterar driften 
öka deras konkurrenskraft för att kunna få nya kunder som väljer hamnen i Gävle istället för 
en konkurrent. Utvecklingsarbetet på Fredriksskans har pågått under några år vilket gör att de 
hela tiden blir bättre jämför med Granudden där utvecklingsarbetet har stannat 

6.1. Hamnlogistik 
I hamnen är det viktigt att logistiken fungerar på ett bra sätt inklusive allt från kommunikation 
till truckar och personal. På terminal Granudden varierar detta mellan avdelningarna vilket 
skulle behövas förändras så att en jämnare nivå kan upprätthållas i hela företaget.  

6.1.1. Terminalen 

På terminal Granudden finns tre magasin som används för att lagra produkter åt Baltic Sea 
Gateway´s kunder. Det finns även en containerplan som används för att lagra fyllda och 
tomma containrar. De två stora magasinen används först och främst till att lagra pappersrullar 
från BillerudKorsnäs. Från början byggdes dessa två magasin för att skeppa ut gods via båt. 
Det är först för några år sedan de gick över till att köra det mesta i container och den sista 
båten gick i januari 2008. Detta resulterade i att dessa två magasin är konstruerade för 
utlastning via båt och inte container som det sker genom idag. 

Den stora väggen som avskiljer magasinen skapar ett stort problem då det endast finns en 
körväg mellan magasinen om trucken inte ska åka utanför magasinen på sjösidan. Baltic Sea 
Gateway försöker planera att ha den största mängden gods i magasin 3 som är närmast 
stuffningsstationerna för att minimera körsträckan (Liker, 2009). Samtidigt försöker de 
placera skadade rullar eller gods som ska ut med tåg eller lastbil i magasin 2 som är närmast 
bilbryggan. Modulerna som rullarna står i är ritade 2009 då var ordrarna betydligt större än 
vad de är idag och modulerna är konstruerade för djuplagring (Jonsson & Mattsson, 2005). 
Antalet ordrar har ökat de senaste åren. Förr lade Tetra Pak’s fabriker några få men stora 
ordrar mot idag då det är många ordrar men mindre gods per order. Detta bidrar till att 
modulerna ofta är för stora och de blir halvfulla eller att de ställer två olika ordrar i samma 
modul. Om detta sker och ordern längst in ska ut först måste den yttersta först plockas ut för 
att nå den inre och sedan ska den yttre ställas tillbaka. Denna in och urplockningsprocess ur 
modulerna leder till extra arbete för truckföraren. Anledningen till att modulerna ritades om 
2009 var för att då skulle inga fler båtar gå och de ritades om för containerhantering. Dock har 
orderstorlekarna minskat radikalt sedan dess vilket leder till att de idag inte är optimala även 
fast de ritades om för sex år sedan. 

Modulerna som lastbärarna placeras i ritades om för två år sedan när de bytte ut alla 
lastbärare. Det var bara längden på modulerna som ändrades då bredden på de nya lastbärarna 
var densamma. Detta resulterade i att en rad med moduler närmast öppningen försvann då alla 
moduler blev längre. Detta är inget problem när det nu finns 70 platser för lastbärare i 
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magasinet. Om alla 74 lastbärare skulle vara på terminal Granudden samtidigt finns det plats 
på körvägarna i magasinet att temporärt placera lastbärarna där.   

Magasinet som Ekman Group lagrar sina produkter i byggdes för att lagra virke och balmassa 
i som levererades ut via terminal Granudden. I detta magasin har moduler ritats på marken för 
att vara bättre lämpat för pappersrullar. Det finns en port till magasinet som sitter på landsidan 
av magasinet vilket passar för hanteringen som sker nu.  

6.1.2. Resurser 

De olika resurser som finns på terminal Granudden som ska få arbetet att fungera på ett bra 
och effektivt kommer att analyseras nedan.  

Personal 

Under de senaste sex åren har de bytt terminalchef på terminal Granudden fyra gånger. När 
terminalchefen bytts ut inom en kort tidsperiod är det svårt för den personen att driva sina 
förbättringar då alla chefer ser på verksamheten med sitt eget perspektiv. Detta skapar även 
förvirring bland de anställda då nya projekt startas med varje ny terminalchef men alla projekt 
hinner inte avslutas innan de byter terminalchef. Det finns flera anledningar till att detta har 
skett, t.ex. har en blivit erbjuden en annan tjänst som den personen ansett vara bättre. Flera av 
dessa terminalchefer har inte lyckas få med sig personalen och blir då i sin tur styrd av 
personalen. 

Majoriteten av personalen i magasinet har arbetat på terminal Granudden under hela sin 
karriär. Detta resulterar i att mycket förblir som det alltid varit då grunden av personalstyrkan 
är s.k. bakåtsträvare. När det anställs en ny person dras han eller hon med i denna jargong. 
Detta påverkar förbättringsarbetet vilket gör att logistik- och terminalchef måste arbeta ännu 
hårdare för att lyckas driva igenom förändringar. Personalen på den här terminalen har en 
stark vilja och har svårt att acceptera förändringar. Marknaden svänger hela tiden och 
utvecklingen går hela tiden framåt vilket gör att förändringar måste utföras. Genom att ha 
personal som strävar emot förändringar blir detta arbete krävande av terminal- och 
logistikchefen. Baltic Sea Gateway vill arbeta med lean filosofin och då är ett slöseri att inte 
utnyttja kreativiteten hos de anställda (Liker, 2009). Om Baltic Sea Gateway skulle kunna 
vända detta och få de anställda att komma med förslag om förbättringar skulle ett slöseri 
kunna minimeras.  

De två personerna som arbetar på kundserviceavdelningen har inte arbete för två 
heltidstjänster. Deras arbetstider går inte att korta ned då den administrativa personalen bör 
arbeta när personalen i magasinen arbetar. Egentligen borde det finnas personal på 
kundserviceavdelningen mellan 06:00-24:00 som skiften arbetar. Detta är för att det är lika 
stor sannolikhet att något problem uppstår tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Då får 
personalen på morgonen vänta tills kundserviceavdelningen börjar eller får de sluta arbeta på 
kvällen om något problem uppstår när kundservicepersonalen har slutat. Att personalen i 
magasinet ska vänta på att kundservicepersonalen är ett onödigt då all väntan är slöseri enligt 
Liker (2009). Kundserviceavdelningen har inte kontinuerliga arbetsuppgifter för att arbeta fler 
timmar men samtidigt kan det behövas vid några få tillfällen. Dessa tillfällen kan dock vara 
viktiga för att arbetet ska kunna fortsätta. Personalen på kundcentret på Fredriksskans arbetar 
06:00 till 23:00 vilket är två timmar mer än kundserviceavdelningen på terminal Granudden. 
Personalen på kundcentret sköter allt administrativt angående alla flöden på Fredriksskans 
samt flödet för Ekman Group på terminal Granudden. Kundcentret på Fredriksskans har 
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därför valt att arbeta dessa tider för att det är då personalen ute i truckarna och magasinen 
arbetar för att kunna stötta dem i deras arbete samt att kunna lösa eventuella problem som 
uppstår.  

Truckar 

I dagsläget fungerar truckarna som de ska och de flesta används på ett bra sätt, detta gäller 
alla truckar förutom containertruckarna. Det finns personer i personalen som är oförsiktiga när 
de kör containertruckarna vilket bidrar till högre slitage som leder till att truckarna behöver 
service tidigare än beräknat. Det händer även att personalen är så oaktsamma att de kör in i 
saker med trucken som ger stora skador på både trucken och byggnaden som blev påkörd.  

Dessa skador resulterar i långa reparationstider och då måste en till truck transporteras dit från 
Fredriksskans om de har en över annars får terminalen klara sig på en containertruck tills den 
andra är lagad. Förutom skador och slitage på containertruckarna vid vårdslös körning drar 
det betydligt mer drivmedel vilket också kostar pengar för företaget.  

6.2. BSG som tredjepartslogistikleverantör  
De tjänster som Baltic Sea Gateway erbjuder till sina kunder på terminal Granudden är i stort 
sett magasinering, lastning/stuffning av gods samt transporter. Dessa delar kommer att 
analyseras nedan. 

6.2.1. Magasinsplanering 

Idag magasinsplaneras BillerudKorsnäs produkter av kundserviceavdelningen på terminal 
Granudden beroende på de ordrar som kan ses i den webbaserade Excel-listan. Dock finns det 
ingen planering för Ekman Group, Mondi Group, pallar eller kubb som även tar plats i 
magasinet. Detta bidrar till att hela magasinet inte blir optimalt då det är en stor yta som inte 
är planerad. Magasinet som det enbart lagras produkter från Ekman Group har ingen 
magasinsplanering överhuvudtaget. I Ekman Group’s magasin ställs pappersrullarna in där det 
får plats. Några i personalen försöker få ordning och placera rullar av samma storlek och 
kvalité i närheten av varandra. Dock gör inte alla detta vilket leder till oordning i magasinet. 
Det samma gäller när rullarna lagras i magasin 2. Det finns ett till problem med att rullarna 
placeras i magasin 2, även om rullarna står där rent fysiskt är de inte med på lagerkartan. 
Detta är för att den befintliga lagerkartan är endast för BillerudKorsnäs produkter och därför 
är inte Ekman Group, Mondi Group, pallar eller kubb med på denna lagerkarta. Detta leder till 
att kundserviceavdelningen har magasinsplanerat att ställa en viss order i en modul men när 
trucken ska placera rullarna där är den modulen redan upptagen med annat gods.      

Ett annat problem med detta är att magasinsplaneringen sker mellan 07:00 och 22:00 som det 
finns personal på kundserviceavdelningen medan tallymannen arbetar mellan 06:00 och 
24:00. Detta bidrar till att om något oväntat händer på morgonen eller sent på kvällen kan inte 
tallymannen fråga var han ska ställa rullarna eller hur han ska gå tillväga.  

Under helgerna arbetar tallymannen mellan 06:00-18:00 och personen på 
kundserviceavdelningen arbetar totalt fem timmar under hela helgen fördelat både på lördag 
och söndag. Då är det fler timmar som inlagring ska ske utan stöd från personalen som 
magasinsplanerar. Kundserviceavdelningens huvudsakliga arbetsuppgift under helgen är att 
planera de tåg som går under helgen men även en del magasinsplanering utförs. Personen som 
magasinsplanerar bör arbeta under samma tider om inlagringen sker för att underlätta 
kommunikationen där mellan samt om något problem uppstår kan detta lösas direkt.  
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6.2.2. Fyllnadsgraden på tågen 

Tågen med containrar från terminalen till  hamnen i Gävle och Göteborg har en fyllnadsgrad 
där genomsnittet på alla tåg ligger över 80 %. Den skulle dock kunna vara lite högre om 
planeringen blev bättre då det finns containrar som går på lastbil. Tåget till Gävle 
containerterminal har haft en stor ökning det senaste året och har nu en fyllnadsgrad på 92,4 
% till containerterminalen från terminal Granudden och en fyllnadsgrad på 95,1 % till 
terminal Granudden.   

Tabell 16.  Fyllnadsgraden på tågen till och från terminal Granudden 

År 2013 2014 2015   Genomsnitt 
Fyllnadsgraden på tåget från 

Gävle till terminalen 
77,9 % 79,8 % 95,1 %   84,3 % 

Fyllnadsgraden på tåget till 
Gävle från terminalen 

79,7 % 79,6 % 92,4 %   83,9 % 

Fyllnadsgraden på tåget från 
Göteborg till terminalen 

81,3 % 79,8 % 79,7 %  80,3 % 

Fyllnadsgraden på tåget till 
Göteborg från terminalen 

79,7 % 83,7 % 82,7 %  82,1 % 

 

Fyllnadsgraden på tågen de senaste åren förutom tåget till och från Gävle under 2015 har varit 
stabilt runt 80 %. Denna siffra anser Baltic Sea Gateway vara godkänd men det finns 
fortfarande plats för fler containrar på tågen, och det finns fler containrar då det transporteras 
containrar på lastbil till de två hamnarna. Alla containrar som transporterats på lastbil de 
senaste tre åren får inte plats på tågen men en stor del av dem får plats på tågen. Om alla 
containrar som går på lastbil skulle läggas på tågen skulle fyllnadsgraden överstigas på vissa 
tåg, se tabell 17. Det är endast tåget från Göteborg till terminalen som skulle klara av att ta 
alla containrar under dessa år som statistik finns. 

Tabell 17. Om alla containrar skulle gå på tåg skulle fyllnadsgraden bli efter denna tabell 

År 2013 2014 2015   Genomsnitt 
Fyllnadsgraden på tåget från 

Gävle till terminalen 
98,42 % 104,18 % 113,6 %   105,40 % 

Fyllnadsgraden på tåget till 
Gävle från terminalen 

104,20 % 105,88 % 114,57 %   108,22 % 

Fyllnadsgraden på tåget från 
Göteborg till terminalen 

96,48 % 98,11 % 96,41 %  97 % 

Fyllnadsgraden på tåget till 
Göteborg från terminalen 

99,17 % 103,85 % 102,67 %  101,90 % 
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Tabell 17 visar att alla containrar inte får plats på tågen som går i nuläget. Om alla containrar 
ska få plats skulle tågen behöva gå även på helgdagar och andra gånger de blivit inställda. 
Dock skulle fler containrar än vad som går idag få plats på tågen och endast överskottet skulle 
behöva gå på lastbil.  

Det är orimligt att alla containrar som går på lastbil är brådskande, om så är fallet måste 
planeringen göras om för att slippa denna kostnad. Flera av dessa containrar borde planeras 
för tågtransport för att minska kostnader för att transportera dessa på lastbil.  

Det är både kostnader som transportkostnaden för lastbilen men även kostnad i tid för 
kundserviceavdelningen som lägger ned tid på att boka dessa bilar samt för truckföraren som 
blir avbruten i sitt vanliga arbete och ska istället lasta en bil.  

6.3. Informationslogistik 
Informationen är en betydande del av logistiken för ett företag (Jonsson & Mattsson, 2005). 
Speciellt för ett företag som Baltic Sea Gateway som har sin verksamhet i en hamn och agerar 
som tredjepartslogistiker åt deras kunder. Inom och mellan företag är det viktigt att 
information skickas och tas emot för att beslut ska kunna fattas. Det är viktigt att rätt 
information når fram i rätt tid till rätt person. För att detta ska fungera på ett bra och effektivt 
sätt måste olika alternativ diskuteras för att kunna nå fram till det bästa alternativet för just 
den typen av information. Nedan har informationslogistiken analyserats med hjälp av teorin 
rörande informationslogistik som finns i kapitel 4.2.   

6.3.1. Informationsdelning 

BillerudKorsnäs IT-system fungerar bra och de delar med sig av alla delar som berör terminal 
Granudden och personalen på terminal Granudden kan då planera magasinet och utlastningen 
när de vet vad BillerudKorsnäs kommer att producera. Det som saknas är att Mondi Group 
hör till detta flöde och tar upp plats i magasinet och deras produkter finns inte med i deras 
lagerplanering. Det är ett problem om det är mycket material i magasinet och det syns inte i 
programmet att vissa moduler är upptagna då det står omslagspapper från Mondi Group där. 

Det saknas ett system som sköter magasinsplaneringen för Ekman Group. Det finns inget 
system för Ekman Group då de tillhörde BillerudKorsnäs till för några år sedan till 
BillerudKorsnäs sålde denna pappersmaskin till SwedPaper. Ekman Group såg själva ingen 
vinst i att investera i ett eget system då BillerudKorsnäs redan har ett. Eftersom Ekman 
Groups produkter inte är med i BillerudKorsnäs system har deras gods lagrats utan ett 
lagersystem. När lagring sker utan en planering skapas problem för personalen i magasinen 
placerar rullarna där det finns plats och när rullarna ska ut får truckförarande fysiskt leta efter 
rullarna som ska ut. Att ett system för detta inte finns är ett problem för personalen på 
terminalen.  

När produkter som tillhör Ekman Group ska ut skickas denna bokning dagen innan leverans 
vilket ger Baltic Sea Gateway en kort planeringstid för att optimera lagret och utlastningen 
efter de ordrar som ska levereras. Jämfört med BillerudKorsnäs som delar med sig av deras 
ordrar till Baltic Sea Gateway när BillerudKorsnäs lägger in ordern i deras system. Genom att 
dela med sig av försäljningsprognoser och orderinformation i ett tidigt skede kan hela kedjan 
arbeta på ett effektivare sätt (Lofti et al, 2013).   

Den webbaserade Excel-filen som används av BillerudKorsnäs för att lägga in bokningar i 
och som Baltic Sea Gateway studerar för att kunna planera deras magasin, stuffning och tågen 
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används och tillför bra information till Baltic Sea Gateway. Den webbaserade Excel-filen är 
dock bristfällig på en punkt, om något ändras i den visas ingen notis om detta. T.ex. om 
BillerudKorsnäs tar bort en bokning försvinner bokningen bara och ingen notis eller 
meddelande visas att bokningen är borttagen. Detta är ett problem för personalen på Baltic 
Sea Gateway då personalen på Granudden endast ser att ett antal containrar försvinner men de 
vet inte varifrån, om det är en hel bokning eller om det är en eller flera bokningar som endast 
blivit mindre.  

Kundservicepersonalen använder en Excel-fil för att planera tågen till Gävle 
containerterminal för att se hur tågen är bokade. Även fast denna fil existerar ringer 
personalen på kundserviceavdelningen till containerterminalerna för att meddela vilka 
containrar som skickas samt vilka containrar som behövs på terminal Granudden istället för 
att dela med av sig filen. Om Baltic Sea Gateway delade med sig av dessa transporter till 
containerterminalerna kan alla parter samarbeta och risken att containrar inte finns att 
til lhandahålla minskar (Lee & Whang, 2000). Om alla containrar som går in och ut samt de 
containrar som finns på terminalen fanns i ett gemensamt system som både Baltic Sea 
Gateway samt containerterminalerna kan se skulle det underlätta arbetet för alla parter. Denna 
osäkerhet om vilka containrar som behövs på terminalen går vidare bakåt i ledet till rederierna 
och kan skapa en ”bullwhip effekt” (Chan & Chan, 2009). Telefontiden skulle då bli mindre 
eftersom alla parter redan har all information de behöver. Idag raderas informationen 
angående ett tåg så fort det har blivit lossat eller lastat istället för att spara detta till andra 
ändamål, t.ex. statistik över hur många containrar från vilket rederi samt en mer lättillgänglig 
statistik över containertransporterna.  

6.3.2. Informationsmetoder 

Kontakten mellan kundserviceavdelningen och personalen i magasinet fungerar bra genom att 
kommunicera med komradio. Detta är för att de arbetar i skiftlag vilket gör att alla berörs av 
hur arbetet fortgår. Om något problem uppstår är det till hela skiftlagets förtjänst om 
problemet blir löst inom kortast möjliga tid.  

Den spontana kontakten mellan de två kundserviceavdelningarna via telefon fungerar bra och 
är ett bra sätt att förmedla spontan information (Jonsson & Mattsson, 2005). Telefonkontakten 
används till störst del när det ankommer lastbilar till Ekman Group’s flöde när det t.ex. är fel 
referens. Dock skulle mail kunna användas mer när det gäller bokningar och vad som ska 
levereras vilka dagar eller att personalen på terminal Granudden går in i Baltic Sea Gateways 
gemensamma system Hogia för att se om någon förändring har skett.  

Telefonkontakten mellan bilbryggan och kundcentret på Fredriksskans fungerar inte lika bra 
som kontakten mellan bilbryggan och kundserviceavdelningen på terminal Granudden. Detta 
beror på flera olika saker, för det första är personalen på bilbryggan dåliga på att svara i 
telefonen, Det är ofta brådskande problem när kundcentret behöver ringa till dem för att t.ex. 
ändra något i en order. Personalen på bilbryggan har en negativ inställning till kundcentret då 
de anser att det är kundcentrets fel om någon order kommer sent eller om bilbryggan inte 
hittar de rullar som ska lastas. Den negativa inställningen bidrar till att arbetsmiljön sänks 
eftersom ingen på kundcentret vill ha ett negativt samtal som inte är sakligt.  

Kontakten mellan kundserviceavdelningen på terminalen Granudden och leveransplaneringen 
hos BillerudKorsnäs fungerar bra. De använder sig till störst del av telefonkontakt då Baltic 
Sea Gateway kommer åt deras system och kan därigenom se alla bokningar, lagret och 
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produktionen. Nackdelen som finns med den här kommunikationen är att den är 
personbaserad. Kommunikationen blir ibland för privat än arbetsmässig vilket kan dra ned 
den inre effektiviteten på kundserviceavdelningen då de pratar om deras privata liv och 
intressen istället för arbetet.  

När containertransporter bokas sker detta via telefon till antingen Gävle containerterminal 
eller Maersk som styr tåget till Göteborg. Dessa containerbokningar fungerar bra men denna 
information skulle vara bra att ha på mail eller i ett annat system för att veta vilka containrar 
som ankommer och avgår från terminalen samt vilka bokningar dessa hör till (Mattsson, 
2012).  

De tillfällen personalen på kundserviceavdelningen kommunicerar via mail använder 
personalen deras personliga mail istället för den gemensamma som båda personerna på 
kundserviceavdelningen har behörighet till. Om terminal Granudden har tagit någon ersättare 
på kundserviceavdelningen kan den personen också nå dessa gemensamma mail. Detta är ett 
problem om en person påbörjar något på förmiddagen som sedan fortsätter till eftermiddagen 
innan svar kommer kan inte den andra personen se detta. Detta visar att det är viktigt att dela 
information inom företaget och inte bara mellan företag. Om personalen inom Baltic Sea 
Gateway delade med sig av deras information med varandra inom företaget skulle arbetet 
underlättas om överlämningen mellan personer var smidig. Barriären här är alla vill inte dela 
med sig av sin information och då måste en relation på förtroende och samarbete byggas upp 
(Chan & Chan, 2009).  

6.3.3. Informationskvalité 

Kvalitén på information som skickas inom företaget samt till och från kunder och leverantörer 
är viktig för att rätt beslut ska kunna fattas i alla lägen (Jonsson & Mattsson, 2005). De tre 
delar av informationskvalité som bedöms i den här rapporten är:  

- Korrekt information 
- Tidsaktuell information 
- Komplett information  

Mellan de två kundserviceavdelningarna inom Baltic Sea Gateway är kvalitén hög om man 
ser till att den är komplett och att den är korrekt. Den tidsaktuella delen brister mellan dessa 
två avdelningar och enligt Mattsson (2012) är alla tre delar viktiga för att få en hög 
informationskvalité. Den är inte tidsaktuell för att personalen på bilbryggan och på 
kundserviceavdelningen på Granudden svarar sällan i telefon och på mail. När informationen 
kommer fram innehåller informationen det den var avsedd att innehålla. En del av detta 
problem är att personalen på kundserviceavdelningen tar rast när personalen i magasinet tar 
rast och lämnar datorn och telefonen. Personalen på kundcentret tar rast när det finns tid samt 
att alla inte tar rast samtidigt. Det är alltid någon som kan ta emot samtal, svara på mail och på 
komradion på kundcentret mellan 06:00 och 23:00 

Mellan Baltic Sea Gateway och BillerudKorsnäs är informationskvalitén hög eftersom 
BillerudKorsnäs delar med sig av deras system och all information Baltic Sea Gateway 
behöver finns där. Systemet som BillerudKorsnäs delar med sig av skapar inget mer arbete för 
BillerudKorsnäs vilket är en viktig del för att dela med sig av information enligt Lofti et al 
(2013).  Personalen på kundserviceavdelningen har även en bra personlig kontakt med 
leveransplanering hos BillerudKorsnäs.  
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Ekman Group är inte noggranna med deras bokningar, det är ofta fel och bokningarna måste 
dubbelkollas av kundcentret så att inget bokas ut som inte finns i lager. När det är fel i 
bokningen sänks informationskvalitén för att den inte är korrekt (Mattsson, 2012). Att 
dubbelkolla bokningarna är ett tidskrävande arbete samt att de ibland endast skriver vikten på 
produkten som skall ut vilket gör att personalen på kundcentret själva får räkna ut ungefär hur 
många rullar detta blir. Att behöva dubbelkolla Ekman Group’s bokningar är ett onödigt 
arbetsmoment när Ekman Group kan skicka en korrekt bokning från början (Liker, 2009). 
Ekman Group är ofta sena med att skicka deras final som Baltic Sea Gateway skall ha 
mottagit senast 13:00 dagen innan leverans. Om bokningarna alltid skickades samma tid till 
Baltic Sea Gateway skulle ledtiderna kunna reduceras vilket gör att Baltic Sea Gateway kan 
svara snabbare på förändringar (Liker, 2009).  Personalen på kundcentret får ofta påminna 
Ekman Group att skicka detta dokument så att de kan boka ut materialet vilket inte ska 
behövas.  

När Ekman Group inte skickar bokningen i tid sjunker informationskvalitén då den inte är 
tidsaktuell längre när bokningen kommer efter angiven tid (Mattsson, 2012). Att dessa två 
problem fortsätter grundas i att kundcentret löser det åt Ekman Group och dubbelkollar allt 
och levererar även om finalen är sen. Då godset levereras i vilket fall har gjort att Ekman 
Group inte blir bättre på att se vad som finns i lager samt att skicka bokningarna i tid.  

Bilarna som lastar gods åt Ekman Group är ofta bokade med utländska transportbolag som 
skickar utländska chaufförer som i sin tur är dåliga på engelska eller kan ingen engelska alls. 
Detta språkproblem leder till att inpasseringen tar lång tid om de har ett felaktigt 
referensnummer som de ska lasta godset mot. När de har ett felaktigt referensnummer är det 
svårt för personalen på kundserviceavdelningen att förklara att chauffören måste höra av sig 
till sin uppdragsgivare om ett korrekt referensnummer. Istället för att de får rätt 
referensnummer direkt delar uppdragsgivaren ut ett nummer och säger att chauffören ska till 
terminal Granudden. Om det är fel referensnummer när chauffören ankommer till terminal 
Granudden löser sig det problemet då anser uppdragsgivaren. Det händer med jämna 
mellanrum att de istället ska direkt till BillerudKorsnäs eller till Setra Group som har sitt 
sågverk i närheten.  

Att ta emot chaufförer med fel referens är ett tidskrävande arbete för personalen på 
kundserviceavdelningen samt att det stör deras huvudsakliga arbete när de måste lägga ned tid 
och energi på inpassering av bilar och enligt Liker (2009) ska allt som inte tillför något värde 
för kunden tas bort. Om lastbilen har med sig ett felaktigt referensnummer kontaktar 
kundserviceavdelningen kundcentret och undersöker om någon ändring skett. Det kan ske 
ändringar som gör att referensnummer ändras eller att lastbilar kommer tidigare eller senare 
till terminal Granudden. Denna kommunikation tar upp onödig tid för personalen både på 
kundcentret på Fredriksskans samt för personalen på kundserviceavdelningen på terminal 
Granudden som skulle kunna utnyttjas bättre.  

  



77 

 

7. Resultat, diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet beskrivs problemen som analyserats att diskuteras och förbättringsförslag 
kommer att tas fram till de problem som upptäckts. Dessa förbättringsförslag kommer att 
mynna ut i rekommendationer till företaget.  

7.1. Problem på terminal Granudden 
Det finns en del problemområden på terminal Granudden, några är större än andra. Det största 
problemet är magasinsplaneringen, och detta grundas i att magasinet planeras för 
BillerudKorsnäs och resten ställs där det finns plats. Ett annat problem är huruvida det ska 
finnas två kundserviceavdelningar eller inte. Grundidén med kundcentret är att all information 
inom samt till och från Baltic Sea Gateway ska gå igenom den avdelningen. Detta är för att ha 
bättre översikt över vad som händer inom företaget samt att alla kunder får samma 
professionella bemötande. Det finns även mindre problem med transporterna till och från 
terminalen som kommer att diskuteras i detta kapitel.  

7.1.1. Kundserviceavdelningarna 

Företaget vill öka integrationen mellan de två delarna av hamnen och öka kontakten från 
kundcentret till allt som Baltic Sea Gateway gör. För att öka integrationen mellan olika delar i 
företag är det viktigt att ömsesidig tillit finns mellan de olika avdelningarna (Mattsson, 2012). 
Informationskedjan i dagsläget mellan leverantörer genom företaget till kunder är 
komplicerad, se figur 19. Det fysiska flödet går från leverantör till Baltic Sea Gateway för att 
sedan gå till kunder på ett smidigt sätt. Dock blir informationskedjan rörig då flera parter 
kommunicerar med flera olika avdelningar. Denna informationskedja bör vara enkel så att rätt 
person får rätt information på rätt tid (Ekegren, 2006). 

 

Figur 19. Informationskedja från leverantör till kund genom Baltic Sea Gateway i dagsläget 

Då det finns en kundserviceavdelning på terminal Granudden har kundcentret på 
Fredriksskans en liten del kontakt med personalen i magasinet där jämfört med vad de skulle 
kunna ha. Grundidén med kundcentret är att dem ska vara hjärtat i organisationen och borde 
då även ha kontakten med personalen på terminal Granudden som kundcentret har med 
resterande personal. Det blir även en onödigt lång kedja om dem på kundcentret ska höra av 
sig till den andra kundserviceavdelningen för att dem sedan ska berätta för personalen vad 
kundcentret vill. Desto fler steg det är mellan ursprungsinformationen till slutmottagaren 
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desto större blir felfaktorn och desto längre tid tar det för slutmottagaren att få informationen 
(Storhagen, 2003). Denna felfaktor kan minskas genom att hoppa över steget med 
kundserviceavdelningen på terminal Granudden.  

På kundserviceavdelningen på terminal Granudden har de även två Excel-filer för de två 
containertågen vilket även läggs in i datasystemet Hogia. Alltså pågår det ett dubbelarbete när 
bokningarna läggs in på två ställen i datorn när det räcker med att spara informationen på ett 
ställe vilket är onödigt arbete (Liker, 2009).  

Personalen på terminal Granudden använder det klassiska uttrycket ”Det var bättre förr” 
istället för att se förbättringsmöjligheter på arbetsplatsen. Detta leder till en negativ inställning 
när saker och ting förändras vilket det hela tiden gör i dagens hamnverksamheter. Eftersom 
personalen på kundserviceavdelningen kommer från magasinet innan de blev 
kundservicemedarbetare har de arbetat med den jargong som finns i magasinet och den finns 
kvar. 

7.1.2. Magasinsplanering 

Idag magasinsplanerar personalen på kundserviceavdelningen de produkter som 
BillerudKorsnäs levererar till terminal Granudden. Detta fungerar på ett bra sätt när allt flyter 
som det ska. Problemet med deras flöde är att dem på kundserviceavdelningen inte ser 
magasinet eller rullarna rent fysiskt. Det sker med jämna mellanrum att rullar placeras på fel 
ställe eller knappas fel. Detta skulle vara betydligt lättare om personen som magasinsplanerar 
är på plats i magasinet. Då skulle dessa problem upptäckas snabbare och det är lättare då att så 
fort något sådant sker att anropa en person som kör truck som ställer rullen på sin rätta plats.  

Det stora problemet med magasinsplaneringen är att det inte finns någon för resterande 
produkter i magasinen. Ekman Group levererar ut strax över 4 000 ton i månaden vilket går 
igenom terminal Granudden och dessa produkter finns i lager från en dag till ett par månader 
som inte magasinsplaneras. Mondi Group har en ganska liten del samt resten av de diverse 
saker som står i magasinet. Problemet ligger i att för att lagret ska kunna optimeras måste en 
lagerplanering finnas. När rullarna som hör till Ekman Group ska ut får personalen i 
magasinet leta igenom hela magasinen för att hitta de rullar som ska levereras. Letandet tar en 
lång tid och truckarna måste köra mer än nödvändigt vilket är helt onödigt (Liker, 2009). Om 
denna tid skulle minimeras skulle de klara av att lasta betydligt fler bilar per dag än vad de 
klarar av idag.     

7.1.3. Transporter 

Det största problemet med transporterna är vid inpassagen, det tar upp en stor del av 
kundservicemedarbetarnas tid att ta emot chaufförer och förklara för dem att de måste ha en 
referens och sedan förklara var de ska lasta/lossa på terminalen. Detta problem grundar ofta i 
att chaufförerna inte har med sig en korrekt referens. Chaufförernas uppdragsgivare måste 
vara noggrannare med att ge deras förare rätt referens för att förbättra informationskvalitén 
(Mattsson, 2012). När chaufförerna ankommer till terminal Granudden utan en godkänd 
referens måste de ändå gå tillbaka till sin uppdragsgivare för att få tag på denna referens som 
bokningen gjordes mot från början. Här är den korrekta information viktig igen så att inte 
kundservicepersonalen måste vänta (Liker, 2009 & Mattsson, 2012). 

Det andra problemet med transporterna är att det är en stor del av containrar som går på lastbil 
fastän detta inte alltid behövs. Som tabell 17 visar kan inte tågen ta alla containrar men de kan 
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ta en större del än vad de gör idag. Dessa lastbilstransporter blir en stor kostnad då priset för 
tågen är fast oavsett hur många containrar som står på det, dock kostar varje körning med 
lastbil extra. Ett bidragande problem till detta är att Excel-filen som bokningarna sker i 
raderas efter att tågen blivit lastade. Om denna fil skulle sparas skulle den kunna studeras för 
att lättare hitta orsaker till att tågen in till terminalen har högre fyllnadsgrad. Nu kan endast 
antal containrar på respektive tåg ses. Det skulle vara bra om vilka bokningar som går på vilka 
tåg och koppla dessa till en deadline. Det skulle vara bra att se varför inte alla tåg går då 
många blir inställda varje år.  

7.1.4. Övrigt 

De senaste åren har det varit hög omsättning på personer som terminalchef på terminal 
Granudden vilket har lett till att terminalchefen inte har hunnit driva sina utvecklingar fullt ut 
innan terminalchefen har bytts. Detta har lett till stor förvirring bland de anställda då de 
förbättringsarbeten som påbörjas sällan slutförs. När detta har hänt för ofta de senaste åren har 
personalen blivit mer och mer motsträviga till förändringar då de sällan går igenom. Personal i 
magasinet får då inte se något resultat av den tid de lägger ned. Om logistikchefen tar fram 
förbättringsförslag som sedan blir terminalchefens ansvar att driva igenom. Lyckas inte 
terminalchefen med detta har logistikchefen gjort sitt arbete i onödan. 

Baltic Sea Gateway har verksamhet på både Fredriksskans och på Granudden. Detta har lett 
till att personalen blir uppdelade i två läger. De arbetar antingen på terminal Granudden och 
anser att de arbetar för BillerudKorsnäs eller på Fredriksskans. Denna vägg inom företaget 
måste försvinna och all personal måste förstå att de arbetar för Baltic Sea Gateway och inte 
något speciellt flöde som Baltic Sea Gateway har hand om. Det blir tyvärr lite vi och dem 
känsla vilket är konstigt när alla arbetar för samma företag.  

Problemet angående vårdslös körning med truckarna innefattar endast enstaka personer som 
terminalchefen får ta tag i. Det är dock viktigt att det försvinner då det uppkommer skador på 
både truckar och annat som kostar pengar för företaget vilket ses som en onödig utgift. 

7.2. Förbättringsförslag 
I det här avsnittet beskrivs och diskuteras förbättringsförslag kring de problem som togs upp i 
föregående avsnitt. Dessa diskussioner kommer sedan att mynna ut i konkreta 
förbättringsförslag i nästa avsnitt.  

7.2.1. Kundserviceavdelningarna 

För att korta ned informationskedjan måste någon del i kedjan tas bort, i detta fall finns två 
alternativ. Antingen kommer all information angående terminal Granudden till 
kundserviceavdelningen på den terminalen eller så kommer all information till kundcentret på 
Fredriksskans. En lösning måste väljas så att informationskedjan blir den bästa och samtidigt 
ska den kedjan fungera på ett bra sätt för personalen i magasinet. Idag har Baltic Sea Gateway 
och BillerudKorsnäs möte varje torsdag där de diskuterar om hur utleveranserna går men även 
en hel del annat som förbättringar och liknande. Detta möte hålls på terminal Granudden och 
är viktigt för alla parter och måste fortgå för att fortsätta utveckla samarbetet mellan Baltic 
Sea Gateway och BillerudKorsnäs.  

Mitt förslag grundas i att kundcentret på Fredriksskans ska ta över informationskedjan från 
BillerudKorsnäs så att denna avdelning har översikt på allt arbete som utförs av Baltic Sea 
Gateway. Om detta förslag genomförs kommer informationskedjan bli betydligt enklare för 
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alla inom och utanför företaget att förstå. Informationskedjan kommer bli enklare att 
effektivisera efter att denna förändring har förverkligats då all information finns på en 
avdelning. Efter att denna förändring har genomförts kommer informationskedjan se ut som i 
figur 20, denna kedja är betydligt enklare att förstå än figur 19 som det fungerar idag. 

 

Figur 20. Informationskedja från leverantör till kund genom Baltic Sea Gateway efter förändring 

Om en sådan lösning genomförs kommer all information angående alla kunder att finnas på 
kundcentret vilket gör det lättare för Baltic Sea Gateway att ha styrning på vad som pågår just 
nu. Genom att ha en enkel och effektiv informationskedja kan Baltic Sea Gateway minska 
ledtiderna i det fysiska flödet (Paulsson, Nilsson & Tryggestad, 2000). Efter november 2015 
kommer kundcentret att sitta i ett nytt kontor med planering-, sälj-, och 
ekonomiavdelningarna vilket underlättar samarbetet mellan de olika delarna i företaget.  

För att kundcentret ska kunna ta över kundserviceavdelningens arbetsuppgifter måste ett par 
saker åtgärdas. Först och främst måste någon i magasinet ta över magasinsplaneringen för 
BillerudKorsnäs och den personen bör även planera resten av magasinet, se kapitel 7.2.2. 
Sedan måste transporterna in till terminalen lösas på ett effektivt sätt, se kapitel 7.2.3. Om 
kundcentret tar över informationskedjan arbetar de redan 06:00 till 23:00 vilket är två timmar 
mer än kundserviceavdelningen på terminal Granudden. Personalen kundcentret skulle även 
kunna arbeta till 24:00 då de hela tiden får fler arbetsuppgifter och blir allt fler medarbetare. 
Genom att personalen som sköter det administrativa har samma arbetstider som personalen 
som utför det fysiska kan problemlösningen ske snabbare. Personalen i magasinet kan då även 
påbörja arbetet 06:00 istället för att de idag inte alltid vet vad de ska göra den första timmen 
tills den administrativa personen startar sitt arbete. Personalen på kundcentret skulle då även 
ha en ständig dialog med magasinplaneraren och arbetsledaren för att hela tiden diskutera hur 
arbetet fortgår.  

Idag används en Excel-fil till containerbokningarna på tågen vilket är onödigt då denna data 
finns i deras datasystem Hogia, alltså sker dubbelarbete vilket är onödigt (Liker, 2009). Alltså 
är detta ett onödigt arbetsmoment som endast tar tid när det utförs i ett annat datasystem som 
även lagrar all information upp till två år. Genom att även data sparas här kan den användas 
till att räkna ut fyllnadsgrader och annan statistik som kan vara nödvändig för 
förbättringsarbeten. 
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Mötet som Baltic Sea Gateway har med BillerudKorsnäs måste fortgå samt att ett till möte 
borde planeras in varje vecka, måndag morgon är förmodligen det bästa där personal från 
kundcentret, magasinsplaneraren, arbetsledaren och eventuellt någon till är med. På detta 
möte kan allt diskuteras, från hur arbetet fungerar, förbättringar eller endast för att ha en bra 
kontakt mellan personalen i magasinet och personalen på kundcentret (Falkman & Falkman, 
2002). En ständig kontakt och möten mellan kundcentret och personalen på terminal 
Granudden är viktigt för att kunna bibehålla en bra kontakt mellan personalen i de olika 
delarna av hamnen.  

Excel-listan som BillerudKorsnäs delar med sig av med deras bokningar bör förbättras med 
att en notis eller en färg om någonting ändras i denna så att personalen på Baltic Sea Gateway 
vet vad som har ändrats och inte behöver gissa. Om denna förändring sker kommer det att 
leda till att Excel-listan blir komplett och informationskvalitén blir hög (Mattsson, 2012).  

På kundcentret arbetar personalen hela tiden med förbättringar och de pratar mycket om 
kaizen för att hela tiden förbättra sin arbetsplats och effektivisera arbetet som gör att de kan ta 
åt sig fler arbetsuppgifter och hantera fler kunder (Liker, 2009). Om personalen på 
kundcentret kan effektivisera sitt arbete kommer även planeringsavdelningen ha nytta av detta 
och kunna planera de arbetsuppgifter som finns på ett bättre sätt.  

På Fredriksskans byggs ett nytt kontor som kommer att bli färdigställt i början på 2016 där 
avdelningarna ekonomi, planering, logistik och sälj samt kundcentret kommer att vara 
lokaliserat. Denna omlokalisering underlättar samarbetet mellan de olika avdelningarna vilket 
är en till fördel med att ha hela informationskedjan på kundcentret.  

7.2.2. Magasinsplanering 

För att få denna magasinsplanering att fungera behövs ett lagersystem som har klarar av att 
hantera olika kunder i ett magasin. Det räcker inte med att planera för BillerudKorsnäs, allt 
måste planeras och då behövs ett system för detta. Om det blir är ett system för 
BillerudKorsnäs och ett för resten eller om det går att ha ett system över hela magasinet som 
kan hantera flera olika kunders produkter. Genom att magasinsplanera hela magasinet för allt 
gods som finns där skulle tiden som används idag till att leta rullar i magasinet minimeras. En 
överblickskarta över magasinet med allt gods skulle underlätta för magasinsplaneraren att 
optimera lagret.  

Personen som magasinsplanerar bör även sitta i magasinet i närheten av tallymannen så att 
dem två kan ha en ständig dialog om var lastbärarna ska ställas för att sedan ska 
inlagringstrucken placera rullarna i den modul rullarna blivit tilldelade. Genom att ha en 
person som arbetar med detta på heltid skulle lagret kunna optimeras och fastän volymerna 
ökar från BillerudKorsnäs och Ekman Group skulle en större ombyggnation av lagret 
senareläggas till volymerna blir alltför stora. Den personen skulle då kunna ha översikt över 
alla ordrar från både BillerudKorsnäs och Ekman Group och då planera rullarna så att de som 
ska ut först står i närheten av bilbryggan eller någon av stuffningsstationerna. Personen som 
arbetar med detta ska då arbeta samma tider som skiften för att hela tiden ligga i framkant 
med vad som ankommer till terminalen och kunna planera detta åt tallymannen och 
inlagringstrucken.  

Då magasinen är högt belastade behöver en eventuell ombyggnation ske av magasin 2 och 3 
för att klara av de höga volymerna samt att minska körtiden från modul till stuffningsstation. 
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En sådan ombyggnation eller modulförändring i magasinet kan flyttas längre fram i tiden om 
magasinsplaneringen fungerar på ett bra sätt men till slut kommer detta att behöva utföras. En 
ombyggnation skulle även behövas för att konstruera magasinet optimalt för 
containerstuffning istället för båtlastning som det är idag.  

7.2.3. Transporter 

Problemet med inpasseringen kan lösas genom att ha en typ av dator utanför gaten där 
chauffören ska knappa in sitt referensnummer som chauffören tillhandahåller från sin 
uppdragsgivare. Om det är korrekt referensnummer öppnas grinden och om det är fel 
referensnummer kommer ett meddelande upp på flera olika språk som förklarar att chauffören 
måste vända sig till sin uppdragsgivare om ett korrekt referensnummer. Denna lösning 
minimerar tiden kundservicemedarbetarna behöver lägga på lastbilstransporter in till 
terminalen. Det enda som behöver göras om ett sådant system används är att uppdatera 
referensnumren i systemet. Genom att använda ett inpasseringssystem ställer Baltic Sea 
Gateway högre krav på att chaufförerna har rätt referens vilka i sin tur kommer att ställa högre 
krav på deras uppdragsgivare. Om de då får rätt referens från början kommer detta att fungera 
smidigt och informationskvalitén kommer att öka när den är korrekt (Mattsson, 2012).  

Containerbokningarna finns redan i ett datasystem vilket gör det onödigt att skapa en Excel-fil 
som fyller samma funktion som ett annat system redan gör. Detta skapar dubbelarbete vilket 
är onödigt arbete och ett slöseri enligt Liker (2009). Då den nuvarande Excel-filen inte är 
optimal vore det bästa att endast använda systemet Hogia. Om det finns anledningar till att de 
måste ha kvar Excel-listan med bokningar måste den utvecklas och användas på ett bättre sätt. 
Om detta åtgärdades skulle bättre statistik kunna tas fram och förbättringsförslag till 
containertågen skulle kunna tas fram med bättre underlag än vad som finns idag. Eftersom de 
fyller i denna för att själva övervaka fyllnaden på tågen skulle personalen på 
kundserviceavdelningen endast kunna ta en ny flik till nästkommande vecka för att spara 
denna information.    

7.2.4. Övrigt 

Genom att införa någon typ av projektsystem där alla projekt sparas samt att all information 
angående projekten finns där vilket gör att om en person slutar kan projektet fortskrida av 
någon annan på företaget. När är projektsystem finns läggs de nya förbättringsprojekten in där 
så att inget förslag försvinner med tiden och inte blir utfört. Detta är oerhört viktig och måste 
lösas snabbt för att kunna lösa en del problem som finns på terminalen.  

Öarna inom företaget måste rivas, dialoger måste föras mellan de två delarna av hamnen och 
personalen måste åka över till den andra sidan med jämna mellanrum och arbeta en dag där 
också. Om någon kan köra truck i ett magasin kan de göra det i ett annat också. Ett perfekt 
tillfälle att byta lite platser inom företaget är på sommaren då volymerna går ned och personal 
är på semester. Istället för att ta in extraarbetare kan en person från en annan terminal komma 
och arbeta på den andra terminalen om det är mindre jobb den dagen på terminalen som den 
personen ursprungligen arbetar på. 

Om allt administrativt flyttas från Granudden till kundcentret på Fredriksskans förutom 
magasinsplaneringen blir möten och dialoger mellan personalen i magasinet på terminal 
Granudden och personalen på Fredriksskans ännu viktigare. Det viktigaste blir att få en bra 
kontakt mellan kundcentret som sköter det administrativa och personalen som utför det 
fysiska arbetet i magasinet så att de förstår varandra och kan tala öppet om problem med 



83 

 

varandra (Falkman & Falkman, 2014). Enligt Falkman och Falkman (2014) är det viktigt att 
ha utrymme för småprat under dessa veckomöten och fråga om familj och fritid för att få en 
bra sammanhållning för alla deltagare.     

7.3. Rekommendationer 
Av de förbättringsförslag som diskuteras föreslås implementation av åtgärder enligt ordningen 
nedan: 

1. Magasinsplanering av hela magasinet  
2. Använda ett system för inpassering av bilar till terminalen 
3. Flytta informationskedjan till kundcentret och flytta magasinsplaneringen till 

magasinet från kundserviceavdelningen på terminal Granudden 
4. I Excel-listan med bokningar ska ändringar kunna ses 
5. Bokningar av containertågen bör finnas på ett ställe eller utveckla den befintliga 
6. Rita om eller genomföra en ombyggnation av magasin 2 och 3 

Då det är en del systemmässiga bitar som måste lösas kan det vara så att ett nytt datasystem 
som kan hantera alla dessa bitar skulle vara ett alternativ att investera i.  

7.4. Slutsatser 
På terminal Granudden finns en del förbättringsmöjligheter där vissa måste genomföras 
snabbare än andra. Det viktigaste i nuläget är att få till en magasinsplanering av allt gods på 
terminal samt att lösa inpasseringen till terminalen. Om dessa två arbetsuppgifter försvinner 
från kundserviceavdelningen på terminal Granudden är det bästa alternativet att flytta över 
resterande delar till kundcentret på Fredriksskans. Nedan kommer frågeställningarna att 
sammanfattas i punktform. 

- Hur ser informations- och det fysiska flödet på terminal Granudden ut idag? 

Denna frågeställning har besvarats genom nulägesbeskrivningen där flödeskartläggningen 
visar på ett bra sätt hur information och gods går igenom terminal Granudden.  

- Hur bör informationsflödet se ut för att vara optimalt för Baltic Sea Gateway? 

Den andra frågeställningen har besvarats genom att flera problem har tagits fram och 
diskuterats för att sedan mynna ut i förbättringsförslag om hur det bör se ut. Samt visar figur 
20 den optimala informationskedjan för Baltic Sea Gateway.  

- Vilka åtgärder kan utföras för att ta sig från nuläge till önskat läge? 

Den sista frågeställningen besvarades genom de rekommendationer i kapitel 7.3. som Baltic 
Sea Gateway måste utföra för att nå deras önskade informationskedja som figur 20 visar. 

Genom dessa svar har frågeställningarna besvarats och syftet med rapporten är uppfyllt.   

7.5. Samhälls- och etiska aspekter 
De tre delarna av samhälls- och etiska aspekter är social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 
där alla dessa delar är kopplade i denna rapport. Den sociala hållbarheten har bearbetas genom 
att få kommunikation fungera på ett enkelt och bra sätt för att få alla att trivas. Den 
ekonomiska hållbarheten har bearbetas genom att spara kostnader genom t.ex. öka 
fyllnadsgraden på tågen med containrar vilket också ökar den ekologiska hållbarheten.  
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7.6. Diskussion 
Huvudsyftet med arbetet var att hitta förbättringsförslag i företagets informationsflöde på 
terminal Granudden som ska stötta det fysiska arbetet. För att förstå hur informationsflödet 
kan stötta det fysiska flödet måste även det fysiska flödet kartläggas för att skapa en förståelse 
över hur informationen kan hjälpa den fysiska delen. Genom att kartlägga båda delarna har 
förbättringsförslag på informationsflödet tagits fram som kommer att stötta och även förbättra 
det fysiska flödet. Genom att t.ex. införa en magasinsplanering kommer det fysiska arbetet att 
hitta rullarna i magasinet att minimeras.  

BillerudKorsnäs har utvecklat en ny avdelning som de kallar BKOM som endast arbetar med 
utveckling av företaget. De har också visat intresse i att förbättra informationen från deras 
sida till Baltic Sea Gateway. Detta kommer att underlätta för Baltic Sea Gateway båda parter 
vill utveckla samarbetet.   

Då Baltic Sea Gateway inte har system för att klara av alla de förbättringsförslag som jag har 
föreslagit kommer de förmodligen att behöva investera i ett nytt IT-system som klarar av att 
hantera de olika förslagen. Om de skulle hitta ett system som kan hantera alla delar med 
transporter, lager, inpassering etc. skulle detta gynna företaget. Ett system som är webbaserat 
eller som har några typ av handdatorer, tänk iPad som personalen alltid skulle kunna ha med 
sig med olika behörigheter. Då kan alla veta som behöver göras och vilka arbetsuppgifter som 
är på tur efter att de slutfört något skulle kunna öka produktiviteten. 

Om mina rekommendationer verkställs kommer informationskedjan bli enklare och 
kundcentret kommer att effektiviseras då de får fler arbetsuppgifter och sitter i samma hus 
som de andra avdelningarna. Detta kommer att öka konkurrenskraften för Baltic Sea Gateway 
då de kan hantera alla kunder på samma professionella vis och fler kunder kommer att söka 
sig till Gävle’s hamn istället för någon annan konkurrerande hamn.  

Anledningen till att all information ska gå igenom en kundserviceavdelning kommer först 
som förslag tre enligt mina rekommendationer är för att de två första rekommendationerna 
måste sättas i bruk före informationsflödet kan flyttas till kundcentret. Den flytten gemensamt 
med de två första kommer att bli en stor förändring för företaget och om de lyckas med detta i 
praktiken kommer det bli ett lyft för alla på företaget.  

Om vidare förbättringsarbete ska utföras på terminal Granudden skulle jag föreslå att det 
arbetet fokuserar på magasinsplaneringen. Detta är för att magasinsplaneringen för alla dessa 
tre magasin kommer att bli en helt ny arbetsuppgift för personalen. Att planera tre magasin för 
optimalt utnyttjande för lastning på bil, tåg och stuffning i container kommer att resultera i att 
en del arbete kommer att behövas för att lyckas utföra detta.  

En annan infallsvinkel vore att vidareutveckla informationslogistiken när all information finns 
på samma ställe (kundcentret). Det kommer att finnas flera flöden med information som går 
igenom kundcentret som alla kommer att kunna förbättras var för sig eller om helheten ska 
effektiviseras.     
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Bilaga: Intervjufrågor 
 

Företag: Baltic Sea Gateway 

Tjänst:  Verkställande Direktör 

1. Kan du berätta överskådligt om vad Baltic Sea Gateway gör? 
2. Hur er avtalet ut mellan Gävle Hamn och Baltic Sea Gateway? 
3. Vad innebär ett konsessionsavtal?  
4. Vad finns det för planer för Baltic Sea Gateway? 
5. Finns det några planer för terminal Granudden? 
6. Hur många anställda har Baltic Sea Gateway? 
7. Vilka anser du att jag ska prata med på terminal Granudden? 
8. Hur stor yta är terminal Granudden på? 
9. Vad ser du för problem med att det finns två kundserviceavdelningar? 

 

Företag: Baltic Sea Gateway 

Tjänst:  Logistikchef 

1. Hur fungerar arbetet på kundcentret? 
2. Hur fungerar kommunikationen mellan kundcentret och kundserviceavdelningen? 
3. Vad ser du för problem med att det finns två kundserviceavdelningar? 
4. Hur fungerar informationsflödet angående Ekman Group? 
5. Vad är skillnaden mellan de två olika kundserviceavdelningarna? 
6. Vilka anser du att jag ska prata med på terminal Granudden? 
7. Hur ser skiften ut på kundcentret? 
8. Skulle dessa skift kunna ändras? 
9. Hur många anställda finns det på kundcentret? 
10. Kommer kundcentret att anställa mer personal? 
11. Kommer kundcentret att få fler arbetsuppgifter?  

 

Företag: Baltic Sea Gateway 

Tjänst:  Terminalchef 

1. Hur många arbetar på terminalen? 
2. Hur många magasin finns det? 
3. Hur stora är magasinen? 
4. När byggdes magasinen? 
5. Hur ser skiften ut och vad har de för arbetsuppgifter? 
6. Hur är mentaliteten på terminalen? 
7. Vad finns det för problem på terminalen? 
8. Vad fungerar bra på terminalen? 
9. Behöver ni mer personal? 
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Företag: Baltic Sea Gateway 

Tjänst:  Kundservicemedarbetare 

1. Vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter? 
2. Hur fungerar magasinsplaneringen? 
3. Hur är magasinen utformade? 
4. Hur ofta går tågen till de olika containerterminalerna? 
5. Går det att få ut statistik över containertrafiken in och ut? 
6. Hur ofta kommer lastbärarna till terminalen? 
7. Hur många rullar kommer på varje lastbärare? 
8. Vad har ni för IT-system? 
9. Hur är containerplanen utformad? 
10. När ankommer godset från BillerudKorsnäs? 
11. När ankommer lastorder från BillerudKorsnäs? 
12. Hur beställs containrar? 
13. Hur fungerar kontakten inom företaget? 
14. Hur kontaktar ni BillerudKorsnäs, containerterminalerna samt kundcentret? 
15. Vad fungerar bra respektive dåligt i ert arbete? 
16. Behövs det mer personal? 
17. Hur ser ordrarna ut angående Ekman Group? 

 

Företag: Baltic Sea Gateway 

Tjänst:  Arbetsledare 

1. Hur stora är lastbärarna? 
2. Var lämnas lastbärarna när de ankommer till terminalen? 
3. Hur går en stuffning av container till? 
4. Vilka produkter placeras var i magasinet? 
5. Hur fungerar skiften? 
6. Är skiften olika effektiva? 
7. Blandas personal mellan de olika skiftlagen? 
8. Hur fungerar det när extrapersonal tas in i ett skiftlag? 
9. Vad finns det för truckar på terminalen? 
10. Hur fungerar magasinsplaneringen enligt dig? 
11. Vad finns det för möjligheter att göra den bättre? 
12. Var ska magasinsplaneraren ha sin grundplacering? 
13. Är det någon som har tid över att ta hand om magasinsplaneringen? 
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Företag: BillerudKorsnäs 

Tjänst:  Leveransplanerare 

1. Kan du berätta överskådligt om BillerudKorsnäs? 
2. Vem tar emot order från kund på BillerudKorsnäs? 
3. Hur går informationskedjan? 
4. Hur går det fysiska flödet? 
5. Hur fungerar produktionsplaneringen? 
6. Hur lång tid tar det från order till att produkten är färdigproducerad? 
7. Hur ser ordrarna ut? Storlek, produkttyper etc. 
8. Hur många fabriker använder ni? 
9. Vilka hamnar används? 
10. Vilken/vilka speditörer använder ni? 
11. Vad har ni för datasystem? 
12. Vilka datasystem kommer Baltic Sea Gateway åt? 
13. Vad används produkterna från Mondi Group till? 
14. Hur kommer godset från fabriken till terminal Granudden? 
15. Hur transporteras godset ut från terminal Granudden? 
16. Hur många bilar/containrar/tåg går ut från terminalen? 

 

Företag: Gävle Hamn 

Tjänst:  Verkställande Direktör 

1. Hur många är anställda av Gävle Hamn? 
2. Vad har ni för omsättning? 
3. Hur stor del av omsättningen flyttas över till Baltic Sea Gateway? 
4. Hur mycket gods hanteras i hamnen varje år? 
5. Hur många fartygsanlöp sker varje år? 
6. Hur många terminaler finns det? 
7. Vad är det för terminaler som Gävle Hamn hanterar? 

 

 

 

 

 

 


