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Abstract 

International Marine Group, IMG AB, was established in year 2000, and became the 
parent company of the three sister companies, Momec AB, Isolamin AB and Premec 
AB. The IMG – group supplies complete marine/offshore interior accommodation and 
tailor-made system supplies to the Building/Industrial sector. With a starting point to 
develop IMG AB’s logistic and distribution the company has decided to survey the 
present logistic at their subsidiaries, mainly concentrated on the goods for delivery. 
The purpose is to allocate the processes inside the IMG – group which have direct 
develop potential. To be able to satisfy the new requirements on logistics in the future, 
IMG – group has presented a new proposal including a warehouse to consolidate gods 
for delivery. The warehouse would enable consolidation of all orders which are 
supposed to be delivered to the same destination.  

The purpose with this bachelor’s thesis is to serve as basis in a discussion about IMG 
AB’s future development. The future development will include a consolidation point 
for distribution and an automatic line for wall and ceiling panels. The methods which 
were used to obtain information for the thesis were: data-collection, litterature 
reviews, benchmarking and actual visits at the subsidiaries’ plants, Isolamin AB, 
Momec AB and Premec AB. The purpose is also to create a survey of the logistic flows 
inside the supply chain of the subsidiaries. The sister companies were also compared 
in a benchmarking with three different external companies.  The purpose is also to 
appoint the requirements which are of most significance for the supply chain, with the 
aspect on consolidation.  

Momec AB is located in Bottnaryd and offer marine door sets in two different types, 
A and B. The location of Isolamin AB is Överkalix and the company is a supplier of 
products and customized solutions in the area of insulated panels for the 
Marine/Offshore and Building/Industrial sector. Premec AB is located in Dals Ed and 
manufacture prefabricated bathrooms for offshore-, shipping- and building industry 
world wide. Premec AB can supply already made (assembled) wet units for new 
buildings or flat packed (knock-down) units for refurbishment/renovation. All of the 
sister companies have potential for development in many areas inside their order to 
delivery process. There are also potential for development in the distribution and 
logistic aspects.  

 
The authors of this bachelor’s thesis consider the prerequisite to build the warehouse a 
reality is to have a well implemented ERP-system. It is also of significance that the 
exchange of information is fluent, that all sister companies have a high delivery 
precision and great coordination and organised systems. Further requirements are: to 
make the order to delivery process more efficient, to minimize the lead-time and to 
give the possibility to calculate the throughput time as an order is set.  
 
The warehouse and the subsidiaries, Isolamin AB, Momec AB and Premec AB, have 
both strengths and weaknesses. The authors of this bachelor’s thesis consider that the 
warehouse will open up for more possibilities in the future, but it will also include 
some threats to the IMG-group. 
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If the proposal of a new warehouse and a new automatic line turns into reality a 
careful risk-management analysis should be done to minimize the risk in the 
investment. A comparison against a proposal with outsourcing to a Third Part Logistic 
– company, TPL-company, should be considered. A TPL-company might be more 
cost effective.  
 
The conclusion is that IMG –group’s project plans of a warehouse and an automatic 
line should be realised with the prerequisite that all the factors that today are 
considered to be a problem for the IMG – group are sorted out and that the ERP- 
System Jevees is fully implemented.
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Sammanfattning 

International Marine Group, IMG AB, bildades år 2000 och blev moderbolag för de 
tre systerbolagen; Momec AB, Premec AB och Isolamin AB. Koncernen tillverkar 
kompletta marin/offshore rumsinredningar samt skräddarsydda system för bygg och 
industrisektorn. Med utgångspunkt i att utveckla sin logistik vill IMG AB kartlägga 
nuvarande logistik hos deras dotterbolag, främst med avseende på utgående gods. 
Syftet med kartläggningen är bland annat att lokalisera de processer inom IMG AB:s 
logistik som har direkt utvecklingspotential. För att i framtiden kunna tillfredställa 
nya krav på logistik har IMG AB presenterat ett förslag om ett logistikcentra för 
delvis konsolidering av dotterbolagens utleveranser.  

Syftet med denna rapport är att genom datainsamling, litteraturstudier, benchmarking 
och fältstudier hos IMG AB:s dotterbolag ge ett underlag för beslutsfattande om IMG 
AB:s utveckling. Denna framtida utveckling består utav en konsolideringspunkt för 
distribution samt en autolina för standardpanel.  

Målet är att kartlägga dagens logistikflöden hos IMG AB:s dotterbolag, med avseende 
på utgående gods, samt att utföra en likhetsgranskning mot jämförbara företag.  Målet 
är även att ta fram de krav som är av störst betydelse för logistikkedjan med aspekt på 
en konsolidering av gods.  

Momec AB är beläget i Bottnaryd och tillverkar marinadörrar. Isolamin AB är beläget 
i Överkalix och arbetar inom två affärsområden marin/offshore och bygg/industri. 
Premec AB ligger i Dals Ed och monterar våtrum samt samplockar 
våtrumskomponenter till flatpacks. Alla dotterbolag har utvecklingspotential inom 
flera områden i deras order- och leveransprocesser. Även inom logistik finns 
förbättringspotential.  
 
Examensarbetsgruppen anser att förutsättningarna för att ett logistikcentra ska fungera 
är att IMG AB koncernen har ett gemensamt fungerande och väl implementerat 
affärssystem. Det är även viktigt att koncernen har ett bra informationsbyte, hög 
leveransprecision samt strukturerade processer och aktiviteter. Ytterligare 
förutsättningar är att ordning och effektivisering inom order- och leveransprocess 
genomförs samt att ledtid och genomloppstid för en order ska kunna beräknas direkt 
när en order inkommer för att ge exakta leveransdatum. Den grundläggande 
förutsättningen för logistikcentrat är även en realisering av autolinan. 
 
Logistikcentrat och dotterbolagen, Isolamin AB, Momec AB och Premec AB, har både 
styrkor och svagheter Det anses att logistikcentrat kan öppna för nya möjligheter, men 
även att vissa hot tillkommer. Om införandet av det nya logistikcentrat och autolinan 
blir verklighet, bör noggrann riskanalys utföras innan arbetet startar. Riskmanagement 
kan användas för att minska osäkerhet genom att ta fram de risker som finns och 
utveckla strategier för att övervinna dessa. En jämförelse med ett 
tredjepartslogistikföretag bör göras innan planer om logistikcentrat och autolinan sätts 
i verket. Detta för att se om en outsourcing av logistikcentrat skulle bli mer 
kostnadseffektivt.  
 
Slutsatsen är att examensarbetsgruppen anser att ett projekt för logistikcentrat ska 
realiseras med förutsättningen att dagens mindre fungerande länkar inom 
dotterbolagen förbättras och att affärssystemet Jevees nyttjas fullt ut. 
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1 Inledning 
Denna rapport innehåller en logistikstudie och analys av IMG AB:s tre dotterbolag, 
Momec AB, Premec AB och Isolamin AB, med avseende på utgående gods. Detta med 
hänseende till IMG AB:s framtidsplaner om att bygga ett logistikcentra, vilket 
innefattar logistik- och konsolideringproblematik. Denna problematik och vilka krav 
som ställs analyseras och diskuteras med underlag från logistikstudien, teori och 
benchmarking mot bästa praxis. En förutsättning för en realisering av logistikcentrat 
från IMG AB:s sida är att även bygga en automatisk linjetillverkning för 
standardpanel i Bottnaryd, detta för att slå sig in på en ny marknad för 
kryssningsfartyg. Autolinans gods är tänkt att utgöra logistikcentrats största 
godsflöde. En översiktlig bild av dagsläget och framtidsplanerna presenteras i Bilaga 
9. Examensarbetet har utförts i två steg: steg ett innefattar kartläggning av IMG AB:s 
dotterbolag och steg två omfattar analys och diskussion för de förutsättningar och 
logistikaspekter vilka är av vikt för logistikcentrat. IMG AB:s olika produkter 
presenteras i Bilaga 8. 

1.1 Bakgrund 
Allt fler företag har under de senaste åren blivit mer medvetna om logistikens 
betydelse och vilka konkurrensfördelar den kan medföra. Företag kan utifrån ett 
logistikperspektiv minska kostnader, reducera genomloppstider och effektivisera 
aktiviteter. Detta har resulterat i att marknadens krav på logistik ökar. En väl 
fungerande logistik inom och mellan företag i supply chain network kan därför 
användas som en konkurrensfaktor på marknaden.1 För att i framtiden ha möjlighet att 
tillfredsälla marknadens krav genom snabb respons och leverans till kund krävs 
ständig utveckling inom logistikområdet.2 
  
International Marine Group, IMG AB, bildades år 2000 och blev moderbolag för de 
tre systerbolagen; Momec AB, Premec AB och Isolamin AB. Momec AB startades upp 
år 1951, är beläget i Bottnaryd och specialiserade på högkvalitativa produkter för 
skeppsbyggarindustrin. Idag tillverkar Momec AB specialdesignade, brandsäkra och 
ljudisolerade dörrar efter kunds önskemål. Momec AB har sedan dess uppstart varit en 
ledande leverantör av marin utrustning till varv över hela världen. Deras unika service 
blandat med många år av erfarenhet gör att företaget genom åren haft ett åtskilligt 
antal stora kunder inom olika marina kategorier världen över. En vision är att Momec 
AB alltid kommer att leverera hög service och kvalitet. 
 
Isolamin AB är beläget i Överkalix, företaget grundades år 1973 och har i dagsläget 
95 personer anställda. Isolamin AB arbetar inom två affärsområden marin/offshore 
och bygg/industri.  Inom dessa affärsområden är Isolamin AB en av Europas ledande 
leverantörer. Produkterna består av vägg-, tak- och golvelement inklusive profiler. 
Produkterna som tillverkas har höga krav på brandsäkerhet, ljudisolering och 
hållfasthet. 70 % av Isolamin AB:s försäljning för export, och distribueras oftast via 
lastbil och båt. 

                                                
1 Christopher, M. Logistics and Supply Chain Management – Strategies for Reducing 

         Costs and Improving Services. London: Pitman Publishing. (1992). 
2 Persson, G., & Virum, H. Logistik för konkurrenskraft. Malmö: Liber-Hermods AB,(1996). 
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Premec AB är lokaliserat i Dals Ed. Företaget monterar kompletta våtrum och 
sampackar även flatpacks vilket innebär ett paket, trälåda, med alla beståndsdelar till 
ett våtrum vilka är klara för montering. Våtrummen är tillämpade för fartyg, offshore 
och byggindustrin världen över.  
 
Transport för leverans från IMG AB:s dotterbolag  inkluderar både sjö-, flyg- och 
lastbilstransport. IMG AB har ett intresse att utveckla koncernens logistik, framförallt 
de processer som berör transport med färdiga varor ut till kund från samtliga 
dotterbolag. Idag finns inget samarbete mellan företagen för samkörning av 
utleveranser. Istället planerar och beställer varje företag transport från speditörer efter 
eget behov. IMG AB har framtida avsikter att utvidga koncernens marknad inom 
marin/offshoreindustrin vilket innebär ökade krav på helhetslösningar och kompletta 
leveranser vid ett och samma tillfälle. Detta på grund av att marin/offshoreindustrin är 
starkt tidspressad och inte har tid att vänta på kompletterande leveranser. 
 
Med utgångspunkt att utveckla koncernens logistik vill IMG AB kartlägga nuvarande 
logistik hos dotterbolagen, främst med avseende på utgående gods. Syftet med 
kartläggningen är att lokalisera processer inom IMG AB:s logistik som har direkt 
utvecklingspotential. IMG AB:s framtidsspekulationer angående en expansion av 
marknaden innebär ökade krav på logistik, framförallt för utleveranser. För att i 
framtiden kunna tillfredställa dessa krav har IMG AB presenterat ett förslag om att 
bygga ett logistikcentra för delvis konsolidering av dotterbolagens utleveranser. 
Logistikcentrat möjliggör en konsolidering för i stort sett alla order som ska levereras 
till samma destination. IMG AB vill därför att kartläggningen även ska innefatta de 
fakta som kan stödja en diskussion kring logistikcentrats inverkan på IMG AB:s 
utleveranser både med positiva och negativa aspekter. Vidare vill IMG AB utforska 
om koncernen är i behov av ett logistikcenter. Behöver de ett logistikcentra idag eller i 
framtiden? Om slutsatsen antas vara, JA, är problemställningen vad som kommer att 
krävas både marknadsmässigt och inom IMG AB:s logistikkedja för att ett 
logistikcentra ska komma till stånd. 
 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att ge ett underlag för beslutsfattande om IMG AB:s 
utveckling inom logistik. Denna framtida utveckling består utav en automatisk 
linjetillverkning för standardpanel och en konsolideringspunkt för sändning av gods 
från de olika dotterbolagen.  

Målet med examensarbetet är att kartlägga dagens logistikflöden hos IMG AB:s 
dotterbolag, med avseende på utgående gods, samt att genom kartläggningen fastställa 
positiva och negativa aspekter samt utvecklingspotential i dotterbolagens logistik och 
att även utföra en likhetsgranskning mot jämförbara företag. 

Målet är även att de krav som är av störst betydelse för logistikkedjan med avseende 
på konsolidering av gods, tillhörande samma order men tillverkat och sänt från IMG 
AB:s tre dotterbolag skall identifieras. Detta för att på ett effektivt sätt ge möjlighet 
till att sända vidare hela ordern i en och samma leverans. 
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1.3 Avgränsningar 

Rapporten kommer inte att omfatta Isolamin AB:s, Premec AB:s och Momec AB:s 
produktion och förberedande orderhantering mer än utav en översiktlig beskrivning av 
dagsläget, samt de förutsättningar som är av stor vikt för logistikkedjan och logistiska 
krav för ett logistikcenter.  

Rapporten kommer heller inte att inkludera fullständiga svar och lösningar för 
logistikcentrat eller autolinan utan endast förslag på vilka krav som är av störst tyngd 
för att genomföra projektet med en konsolideringspunkt.  

1.4 Disposition 

I inledningen av rapporten beskrivs bakgrund, mål, syfte och avgränsningar för 
examensarbetet utifrån IMG AB:s krav och önskemål.  Detta följs av en teoretisk 
bakgrund med relevant teori för examensarbetet som grundas i litteraturstudier.  
Under kapitlet Genomförande beskrivs examensarbetets arbetsgång samt vilka 
metoder som använts.  

Resultatet består av två delar: den första inkluderar kartläggning av IMG AB:s tre 
dotterbolag. Här beskrivs företagens ordergång och hantering samt logistik av 
utgående gods. Första delen kommer även att innehålla en beskrivning av IMG AB:s 
framtida logistikcentra. Den andra delen består av beskrivningar av de företag och de 
processer som valts för benchmarking.  

Under kapitlet Analys och diskussion utförs en analys och diskussion av resultatet 
med stöd av teoretisk bakgrund. Här tas även de krav fram som behövs för det nya 
logistikcentrat, grundat på resultat och analys. Rapporten avslutas med en slutsats av 
examensarbetet. 

Källanvisning är utförd löpande i texten med oxfordsystemet, det vill säga utförliga 
källfotnoter, samt en referenslista i slutet av rapporten. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Hjälpmedel för logistikutveckling 

En grundläggande förutsättning för att företag ska kunna effektivisera sin verksamhet 
är att få en bra överblick av utgångsläget. Detta innebär en exakt kunskap om hur de 
rutiner och processer som finns utförs och är organiserade. För all logistikutveckling 
är det därför viktigt att kartlägga processer och flöden i företag. Det är viktigt att 
företag prioriterar sina utvecklingsaktiviteter och att de processer i flödet med högst 
betydelse för verksamheten ges störst tyngd i utveckling. Hjälpmedlen för utveckling 
av logistik kan delas in i fem stora grupper: kartläggning och analys av 
affärsprocesser, kartläggning av materialflöden, kartläggning av kapitalbindning, 
totalkostnadsanalys och ABC-klassificering3  

Det finns som tidigare nämnts ett antal verktyg för att hjälpa kartläggningen. Två av 
dem är:  

Flödeskartläggning – att göra en detaljerad kartläggning kräver stor tidsåtgång och 
mycket arbete, därför är det viktigt att fokusera på de delar som är mest intressanta. 
Det finns flera tänkvärda flödesrelaterade nyckeltal, till exempel: kapitalbindning, 
tidsrelaterade nyckeltal och leveransservicemått. Det finns även ekonomiska 
nyckeltal som är av stor vikt att analysera för att veta om ett företags ekonomi pekar 
åt rätt håll. De ekonomiska nyckeltalen kan delas in i resultatrelaterade nyckeltal och 
nyckeltal för finansiell stabilitet. 4 

Ledtidsanalys – syftet är att minska total tid i flöden och går ut på att företag 
analyserar ett informations- och/eller materialflöde. För att minska ledtid kan företag 
eliminera och/eller reducera icke-värdeskapande aktiviteter, förbättra de aktiviteter 
som existerar, förbättra processer och standardisera de processer och aktiviteter som 
har denna möjlighet. 5 Detta kan även ordnas i sju principiella åtgärder: eliminera, 
förenkla, integrera, parallellisera, synkronisera, förbereda och kommunicera.6 

                                                
3 Jonsson Patrik, Mattsson Stig-Arne, Logistik – läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, 
Lund, 2005 
4 Aronsson Håkan, Ekdahl Bengt, Björn Oskarsson, Modern logistik – för ökad lönsamhet, Författarna 
och Liber AB, 2003 
5 AX Christian, Johansson Christer, Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, Författarna och Liber 
AB, Elanders Berlings, Malmö, 2005 
6 Aronsson Håkan, Ekdahl Bengt, Björn Oskarsson, Modern logistik – för ökad lönsamhet, Författarna 
och Liber AB, 2003 
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2.2 Konsolidering 

När olika gods slås ihop från många små sändningar till en och samma vid ett tillfälle 
på en plats kallas detta för konsolidering. Konsolidering kan minska total 
logistikkostnad genom färre leveranser. Logistikkostnad består av, konsoliderings-, 
transport- och inventariekostnad. 7 Även ur miljösynpunkt är konsolidering viktigt. 
Under ett seminarium vid Chalmers i Göteborg belyste Magnus Blinge klimatfrågan 
och han menar att miljöanpassad logistik bland annat handlar om samlastning. Om 
konsolidering skulle utnyttjas i Europa skulle lastbilars fyllnadsgrad kunna öka till 65 
% mot dagens 30-40 %.8 Samarbete och samlastning kan även innebära att vart tredje 
fordon som används idag kan tas bort och att 20-25 % kan reduceras av dagens antal 
körda fordonskilometrar. 

Vid samordning av order blir olika flöden beroende av varandra. Detta kan ur ett 
teoretiskt perspektiv ske på flera sätt, men flödesmässigt sett måste tre olika faktorer 
räknas in, de kostnadsmässiga, de flödesmässiga och de tekniska faktorerna. De 
kostnadsmässiga faktorerna ska ge ett ekonomiskt incitament för order och terminaler 
till de inblandade aktörerna. Till exempel att transportkostnad minskar genom en 
konsolidering. Med flödesmässiga faktorer menas att de flöden som finns måste vara 
tillräckligt stora för att motivera konsolidering. De tekniska faktorerna pekar 
framförallt på varornas egenskaper till exempel volym och vikt som kan utgöra hinder 
för samlastning. Godset kan även kräva olika typer av hantering vilka kan vara 
besvärliga att skilja på vid konsolidering.9 

I en terminal, kan det i transporter regelbundet på förutbestämda tider och med hög 
fyllnadsgrad och hög leveransprecision samlastas gods. Detta leder till sänkta 
kostnader och högre leveransservice.10Samlastning kan ske vid en eller flera 
terminaler i det externa materialflödet. Till en terminal kommer gods från flera 
leverantörer i transport som är anpassad till mindre enheter. I terminalen konsolideras 
sedan gods till en stor sändning och därefter sker ny transport av större enheter på 
transportmedel som är lämpade för längre transport. Överföring av gods från ett 
transportmedel till ett annat i en terminal bör ske under så kort tid som möjligt och 
ibland kan transportmedlen utgöras av olika karaktär. Detta kräver att utformning av 
terminaler är varierande beroende på vilken överföring som föreligger. 11   

Eftersom transporter från olika leverantörer ankommer till en terminal vid olika 
tidpunkter måste det ske någon form av samordning av fordon, för att en terminal ska 
bli en effektiv nod i nätverket. Samordning kräver primärt en tidsmässig anpassning 
av ankomst- och avgångstid för olika transportmedel. Detta kan ske med exempelvis 
en hårt styrd tidtabell. Det är även viktigt att samordna transportmedels kapacitet för 
att inflöde och utflöde i en terminal ska hållas i balans och för att fördröjning inte ska 
förekomma.  

                                                
7 Inbound Logistics: Analysing Inbound Consolidation opportunities, Frank p. Buffa, Emerakd 
Backfiles, 2007 
8 Intelligent Logistik, Nr 4 Juni 2007, Intelligent logistik kan minska utsläppen, Lena Sonne 
9 Transportlogistik, Tarkowski, J, Ireståhl, Lumsden, Lund, 1995 
10 Aronsson Håkan, Ekdahl Bengt, Oskarsson Björn, Modern logistik – för ökad lönsamhet, Författarna 
och Liber AB, 2003 
11 Kenth Lumsden, Logistikens Grunder, Studentlitteratur 2006, Pozkal, Poland 2006 
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Gods kan struktureras upp efter olika krav: sortering, satsning, sekvensering, 
kommersialisering och lagring. Om gods till olika destinationer skall samordnas i en 
enhet kallas det satsning och innebär att inleverans sorteras efter gods och destination. 
Värdeskapande kan åstadkommas vid samordning av det gods vilket hos mottagaren 
tillhör samma order, eller ska monteras samman till en enhet.12 Resultatet av 
samlastning blir att mottagare får gods samlastat från en transportör istället för att få 
flera leveranser vid olika tidpunkter från flera transportörer.13 

Vid samlastning där gods befordras under en och samma frakthandling från olika 
avsändare till olika mottagare sluter speditören ett avtal med ett åkeri eller 
transportföretag. Speditörer beordrar ett större parti och får från detta företag en 
frakthandling som omfattar hela partiet. Speditörer åtar sig i regel ett fraktföraransvar 
som gäller enligt respektive transportsätts konvention. Sammanfattningsvis för de 
krav som ställs på modern samlastning och integrerade transporter är: 

• Ett transportåtagande dörr till dörr 
• Ett fast pris för detta åtagande 
• Ett ansvar 
• Ett transportdokument 
• En tidsgaranterad transport  
14 

2.3 Order- och leveransprocess 

Företag kan visualiseras som ett flöde uppbyggt av processer. Begreppet process 
ersätter i det praktiska förbättringsarbetet konceptet värdekedja. Processer är 
uppbyggda av aktiviteter, vilka kan ses som processers byggstenar och komponenter.  

”En process är en uppsättning aktiviteter som utförs i syfte att skapa kundvärde och 
ha en bestämd start- och slutaktivitet. 15” 

Processer finns i alla företag, men ofta visualiseras inte företag ur ett 
processperspektiv.16 

Order- och leveransprocesser kan ha olika utseenden och förekommer i olika delar i 
ett företag, det viktiga att komma ihåg är att processerna alltid har samma roll och 
samma huvudbeståndsdelar. Order- och leveransprocesser knyter samman 
materialförsörjning, produktion och distribution med varandra samt med företagets 
kunder och leverantörer. Dess integrerande roll ger order- och leveransprocesser vikt i 
diskussioner inom logistikkanalen. 17 

                                                
12 Kenth Lumsden, Logistikens Grunder, Studentlitteratur 2006, Pozkal, Poland 2006 
13 Bergqvist Rickard, Pruth Magnus, Regional logistiksamverkan för konkurrenskraft – en skandinavisk 
fallstudie, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2003 
14 PeweUlf, Lönsam logistik,  Industrilitteratur 2002, Uppsala 2002 
15  AX Christian, Johansson Christer, Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, Författarna och 
Liber AB, Elanders Berlings, Malmö, 2005 
16  AX Christian, Johansson Christer, Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, Författarna och 
Liber AB, Elanders Berlings, Malmö, 2005 
17 Aronsson Håkan, Ekdahl Bengt, Oskarsson Björn, Modern logistik – för ökad lönsamhet, Författarna 
och Liber AB, 2003 
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De olika aktiviteterna i order- och leveransprocessen består utav:  

1. Orderläggning inklusive identifiering och bearbetning av behov 
2. Ordermottagning 
3. Orderbehandling 
4. Färdigställande av order 
5. Transport och spedition 
6. Inleverans, det vill säga godsmottagning, ankomstkontroll och inlagring 

Nummer ett till och med tre ingår i orderprocessen, orderflödet och de övriga 
punkterna tillhör leveransprocessen, det fysiska flödet.18  

För att företag ska nå upp till den effektivitet som önskas i företags flöden krävs att 
order- och leveransprocess fungerar på ett bra sätt. För att uppnå detta erfordras att 
företag samarbetar mellan orderflöde och fysiska flöden. Det traditionella, 
funktionella tänkandet när varje part värnar om sitt revir måste släppas och istället se 
till helheten.19 

Tidsaspekten i ett flöde är av stor vikt i order- och leveransprocessen. För att 
möjliggöra korta leveranstider till kund vid konstruktion mot kundorder krävs att 
genomloppstider och omställningstider är korta. Utan korta genomloppstider för 
aktiviteter från ordermottagning till utleverans finns risk för långa leveranstider vilka 
kan bli oacceptabla för kunder. Långa genomloppstider innebär även att produkter i 
arbete ökar och därmed stiger kapitalbindningen i företaget. Utan korta 
omställningstider är det oftast inte i en kostnadsmässig aspekt försvarbart att tillverka 
små serier/order. Det är även viktigt att effektivisera arbetstid i ordercykler, detta kan 
uppnås genom förenkling och automatisering av delar i kundorderaktiviteter. Ett 
sådant tillvägagångssätt innebär att orderprocessen går snabbare och blir mer 
kostnadseffektiv.20  

Vid kundorderspecifika produkter är order- och leveransprocesser mer komplicerade. 
Det är även svårare att bestämma leveranstid eftersom det kan förekomma en 
omfattande dialog och informationsbyte innan en kundorder blir färdig, även ställtider 
och genomloppstider är svårare att beräkna.21  

2.4 Materialstyrningsmetoder 

2.4.1 Just – In – Time 

Grundfilosofin för Just – In – Time, JIT, är att rätt sak finns på rätt plats vid rätt tid.22 
En illustrering av ett fulländat JIT – system är exempelvis att material levereras i 

                                                
18 Aronsson Håkan, Ekdahl Bengt, Oskarsson Björn, Modern logistik – för ökad lönsamhet, Författarna 
och Liber AB, 2003 
19 Aronsson Håkan, Ekdahl Bengt, Oskarsson Björn, Modern logistik – för ökad lönsamhet, Författarna 
och Liber AB, 2003 
20 Jonsson Patrik, Mattsson Stig-Arne, Logistik – läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, 
Lund, 2005 
21 Jonsson Patrik, Mattsson Stig-Arne, Logistik – läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, 
Lund, 2005 
22 Chef Stockholm HB, 
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samma stund som det ska användas.23 Tid ses som en kostnad i ett JIT – system och 
ska elimineras så långt som möjligt. Framförallt ska alla icke värdeadderande 
aktiviteter elimineras.24 
 
För att förbättra och ha möjlighet att använda JIT – metoden krävs arbete med och 
utveckling av följande punkter: 
 

• Reducera ställtider 
• Reducera ledtider samt effektivisera processer 
• Reducera produktionskostnader 
• Minska behov av säkerhetslager 
• Minska antal fel i produktion 
• Möjliggöra produktion av små partistorlekar25 

 
JIT lämpar sig bäst för serieproduktion inom tillverkningsindustrin och när följande 
förutsättningar föreligger: 
 

• Förutsägbara volymer per tidsenhet 
• Korta ledtider 
• Relativt stora kvantiteter 
• Repetitiva arbetsmoment26 

2.4.2 Lean 

Leans syfte och målsättning är att ”göra mer med mindre”, ” Do more with less”, 
mindre tid, lager, yta, arbete och kapital. En annan målsättning innebär eliminering av 
olika typer av slöseri. Slöseri ses som överproduktion, väntan, transporter, lager och 
defekta produkter.27 

                                                                                                                                       
www.chef.se/dynamisk/index.php/cheftjansten/management-termer/just-in-time-jit-resurssnal-
produktion, 2008-03-31 
23Aronsson Håkan, Ekdahl Bengt, Oskarsson Björn, Modern logistik – för ökad lönsamhet, 
Studentlitteratur, Lund, 2003 
24 Diva, www.diva-portal.org/sh/abstract.xsql?dbid=1431, 2008-03-31 
25 Chef Stockholm HB, 
www.chef.se/dynamisk/index.php/cheftjansten/management-termer/just-in-time-jit-resurssnal-
produktion, 2008-03-31 
26 Chef Stockholm HB, 
www.chef.se/dynamisk/index.php/cheftjansten/management-termer/just-in-time-jit-resurssnal-
produktion, 2008-03-31 
27 1000ventures, www.1000ventures.com/business_guide/lean_production_main.html, 2008-03-31 
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Det finns fem områden vilka driver lean production, dessa är: kostnader, kvalitet, 
leveranser, säkerhet och moral.28 Det finns även fem grundläggande principer för 
Lean som definierar ”Lean thinking”: 

1. Definiera kundnytta 
2. Identifiera värdeflödet för varje produkt eller process 
3. Kontinuerligt flöde utan avbrott 
4. Kundorderstyrning 
5. Ständiga förbättringar med strävan efter perfektion29 

 
Den första principen avser kunders behov och hur värdeadderande processer i en 
verksamhet ska spegla dessa för att skapa värde åt kund. Principerna två till och med 
fyra fokuserar på värdeskapande flöde av värdeadderande processer med minimering 
av resursslöseri i produktion. Den sista principen förbättrar och upprätthåller det redan 
reviderade flödet. Det finns alltid ytterligare förbättringar att göra för optimering. 

2.5 Lagerytor 

Vanligtvis skapas lager för att få en intern säkerhet i företag mot eventuella störningar 
i materialflödet. Det finns en japansk tillverkningsfilosofi ”den japanska sjön” vilken 
försöker ta bort alla lager för att identifiera och lyfta fram alla produktionsproblem. 
Ur ett flödesperspektiv finns tre grundläggande former för lagerhållning:  

• Förråd: Detta omfattar råmaterial och artiklar avsedda för produktion 

• Produkter i arbete (PIA): Innefattar artiklar i bearbetning och mellanlager i 
väntan på nästa steg produktion  

• Färdigvarulager: omfattar slutprodukter vilka är klara för leverans30 

Ett lager kan delas upp i två delar: omsättningslager och säkerhetslager. 
Omsättningslager varierar regelbundet genom inleveranser och uttag ur lager medan 
säkerhetslager garderar mot brist vid oväntat högt uttag. Det finns tre viktiga nyckeltal 
inom lagerhållning: lageromsättningshastighet, LOH,, genomloppstid och 
lagermängd.  

LOH = Omsättning (kvantitet eller värde)/Lager (kvantitet eller värde),[ggr/år] 

Genomloppstid = 1/LOH  , [dagar] 

Lagermängd = (Genomloppstid x Förbrukning)/360  

En hög lageromsättningshastighet är att föredra ur lagerhållningssynpunkt, men ur 
leveranssäkerhetsperspektiv underlättar en lägre lageromsättningshastighet. 31 

                                                
28 1000ventures, www.1000ventures.com/business_guide/lean_production_main.html, 2008-03-31 
29 Sven Bertelson Strategisk rådgivning, 
www.bertelsen.org/strategisk_r%E5dgivning_aps/pdf/Construction%20beyond%20Lean%202004.pdf, 
2008-03-31 
30 Olhager, J. Produktionsekonomi, Studentlitteratur, Lund, 2000 
31 Lumsden, K, Logistikens grunder,  Studentliteratur , Lund, 1998 
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I ett lager förekommer oftast en stor mängd olika detaljer med olika volymer och 
förutsättningar. Därför bör ett lager inte endast arrangeras utifrån en sorts lagerteknik 
utan istället en kombination av olika lagerhållningstekniker. 

Fysisk genomströmning av gods är främst den variabel som används vid framtagning 
av vilken lagerprincip som ska användas. Detta beräknas genom vilken volym som 
passerar genom lagret per tidsenhet. Vid utformning av lager och förråd finns fyra 
punkter att sträva efter: 

• Att utnyttja lagerytor och ha en hög fyllnadsgrad, men att alltid ha utrymme 
för att hantera gods med exempelvis truckgångar. 

• Reducera transportarbete så mycket som är möjligt. Gods som ska omsättas 
snabbt bör placeras men en kort förflyttningssträcka. 

• Artiklar och gods i lagret ska vara lätt att hitta och organiserade efter en bra 
struktur 

• Hanteringsmetod är olika beroende på gods därför bör de sorteras efter 
exempelvis sort, volym, värde och/eller destination.  

För att få en bra överblick i ett lager är det viktigt att märka ut lagerplatser. Vid 
märkning av dessa platser är en underbyggande logik som är lättförståelig betydande 
för att ge möjlighet att använda och hantera gods i lager. 32 

2.6 Emballering 
Vid val av emballering finns ett antal faktorer att ta hänsyn till. Det som påverkar 
valet är gods fysiska utformning, kunds krav på emballage, hur säkert emballerat gods 
skall vara samt hur känsligt gods är för transportskador. Transportlängd är även en 
avgörande faktor. Till exempel vid båttransport bör emballage vara starkare och 
kunna klara av de påfrestningar vilka båttransport under en längre tid innebär. 
Emballagets uppgift är att underlätta godshantering samt skydda och identifiera 
gods.33  
 
Emballage avser att underlätta transport och hantering av gods. Engångsemballage 
används en gång och kasseras därefter. Material som används vid emballering är 
vanligtvis krymp och sträckfilm, wellpapp, plywood och andra träbaserade material. 
 
Med kolli avses en färdigpackad enhet bestående av produkt/produkter, med eller utan 
lastbärare samt med uppmärkt information om innehåll och destination. Flera olika 
kollin kan placeras på en lastbärare. I de flesta fall används lastbärare. 
 
Lastbärare är det hjälpmedel som utnyttjas för att underlätta hantering och stapling av 
gods. Lastbärare finns i många olika utföranden. Etablerade och standardiserade 
lastbärare är till exempel 20- respektive 40-fots container, samt lastpall av typen 
Europall. 
 

                                                
32 Olhager, J. Produktionsekonomi, Studentlitteratur, Lund, 2000 
33 Johansson K, Lorentzon A, Förpackningslogistik, ISBM 91-86408-10-0 Packforskning, 1996 
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Lastpallar består vanligtvis av trä och dess syfte är att vara ett underlag för gods samt 
underlätta hantering av gods. Det finns många olika sorters pallar beroende på 
transportsätt och gods. I Europa är Europallen (EUR-pall) vanligast och väger cirka 
25 kg. Även 4-vägs och 2-vägs pallar för större gods är vanligt.  
 
Container är en kraftigt byggd och standardiserad enhet utformad för att tåla upprepad 
användning. Den passar för trailer-, tåg- och sjötransport, är bra vid längre transport 
och används vanligtvis vid export.34 
 
Gemensamt för de flesta branscher är att emballagets största kostnadspåverkan 
uppkommer i samverkan med olika aktiviteter inom distribution. Emballaget följer 
produkten genom hela processen från produktion till kund och påverkar kostnad för 
hantering, lagring, transport och skadade produkter. Emballagets materialkostnader 
innefattar direkta kostnader för emballage, till exempel emballagematerial, inköp samt 
hantering och lagerhållning av emballage. Packningskostnader är en direkt kostnad 
bestående av arbetskraft, maskiner och material för att packa produkter. 
 
Uppdelning av emballagekostnader kan göras i två huvudgrupper: 

• Direkt kostnad: Detta är kostnader för emballeringsmaterial, inköp, 
lagerhållning av emballage och den interna hanteringen av emballage. 

• Indirekt kostnadspåverkan: Möjlighet till att effektivisera och minska 
kostnader i ett flöde, genom att utforma emballaget på rätt sätt, till exempel 
genom att ta hänsyn till produkters storlek, utbredning på lastbil och i 
container.35 

2.7 Transportalternativ 
Med godstransport avses transport mellan två geografiskt skilda anläggningar.36 Det 
finns olika alternativ att förflytta gods och det finns fyra väsentliga trafikslag: väg-, 
sjö-, järnvägs- och flygtrafik. En kombination av en transport med flera transportsätt 
kallas för intermodal transport. 37 
 
Vägtransport med lastbil är det vanligaste sättet att transportera gods. Det är i princip 
det enda transportsätt som kan leverera direkt från leverantörs fabrik till kunds 
önskade destination, vilket är en stor fördel. I stort sett allt gods kan transporteras med 
lastbil.  Att kunna skräddarsy transport beroende på gods dimensioner och vikt ger 
transportsättet en hög flexibilitet gentemot kund.38 Vägtransport konkurrerar med flyg 
vid små volymer med ett högt produktvärde och med järnväg vid stora volymer med 
lägre produktvärde. Vägtransport är ett konkurrensmässigt alternativ vid både korta 
och långa transporter. Vid transport av produkter med högt värde är flyg att föredra 
utifrån ett leveranstidsmässigt perspektiv, vägtransport tar för lång tid och kostnaden 
blir därför för hög. Likadant är det vid stora volymer med lägre produktvärde, då 

                                                
34 Pewe U, Lönsam logistik, Förlags AB Industrilitteratur, 1993 
35 Johansson K, Lorentzon A, Förpackningslogistik, ISBM 91-86408-10-0 Packforskning, 1996 
36Jonsson Patrik, Mattsson Stig-Arne, Logistik – läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, 
Lund, 2005 
37 Lumsden, K, Logistikens grunder, Studentliteratur , Lund, 1998 
38 Jonsson Patrik, Mattsson Stig-Arne, Logistik – läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, 
Lund, 2005  
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järnväg eller båt är att föredra ur ett kostnadsmässigt perspektiv. Säkerhet för 
vägtransporter är mycket hög. Nackdelen är att vägar och miljö tar skada.39 
 
Sjötransport är det transportalternativ som går långsammast men har lägst 
driftskostnad räknat utifrån mängd gods multiplicerat med antal kilometer för 
transport. Sjötransport har störst lastkapacitet vilket är dess styrka. En annan fördel är 
infrastrukturen, havet ger transportrutterna en stor flexibilitet. Det är även en mycket 
enkel hantering vid lastning och lossning av gods med sjötransport.40 
 
Järnvägstransport har fördel att kunna ta stor mängd av volymkrävande gods över 
långa sträckor. I princip vilket gods som helst kan transporteras med tåg vilket gör det 
till ett flexibelt alternativ. Transporttiden är däremot längre än vid vägtransport vilket 
gör att gods med ett högt produktvärde brukar generera en hög kapitalbindning. 
Avgångsfrekvensen är lägre än för vägtransport och järnvägsnätet ger en sämre 
destinationsflexibilitet jämfört med vägtransport. Det är även ytterst sällan som 
leverans ända fram till kund kan erbjudas utan det sker oftast omlastning till lastbil via 
terminaler. En viktig konkurrensfördel är att miljön skonas.   
 
Flygtrafik ger över långa distanser en snabb service. Även här sker omlastning via 
terminaler eftersom leverans ända fram till kund inte kan erbjudas. Flyg ger högst 
kostnad per transporterat kilo och det gör att flyg är det bästa alternativet vid transport 
av gods med ett högt värde. Även vid expressleverans är flyg att föredra eftersom 
transporttiden är kort jämfört med andra transportalternativ.41 
 

2.8 Transportkostnader 
Idag transporteras produkter allt längre sträckor för att levereras från leverantör till 
kund. Transportsektorns betydelse har ökat kraftigt de senaste åren och kommer enligt 
de flesta bedömare att bli allt viktigare. Utvecklingen gör att transporter utgör en 
större del av det totala värdet på produkter än tidigare. Ett av de starkaste och mest 
trovärdiga skälen till att de totala transporterna ökar är att vid en totalkostnadsanalys 
har många företag insett att det finns stora vinster i att centralisera sin produktion och 
distribution. Denna kostnadsreducering i produktion och distribution väger upp för de 
ökade transportkostnaderna som tillkommer. Företagen är alltså beredda att acceptera 
en ökad transportkostnad eftersom centraliseringen minskar andra kostnader.42  
 
Transportkostnad innefattar alla kostnader som berör administration och utförandet av 
transport. Transport som inkluderas är de som går emellan leverantörers egna 
anläggningar och extern transport till och från företag. En låg transportkostnad kan 
ofta fås men vanligen på bekostnad av en annan faktor till exempel lägre 

                                                
39 Lumsden, K, Logistikens grunder, Studentliteratur , Lund, 1998 
40 Jonsson Patrik, Mattsson Stig-Arne, Logistik – läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, 
Lund, 2005 
 
41 Jonsson Patrik, Mattsson Stig-Arne, Logistik – läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, 
Lund, 2005 
42 Aronsson Håkan, Ekdahl Bengt, Björn Oskarsson, Modern logistik – för ökad lönsamhet, Författarna 
och Liber AB, 2003 
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leveransservice. Administrativa kostnader som berör logistik kan vara kostnad för 
ordermottagning, fakturering, beställning av transport och ekonomisk uppföljning.43 
 

2.9  Identifieringssystem 

2.9.1 Streckkoder 

Streckkoder är det vanligaste systemet för automatisk objektidentifiering. Systemet 
består av streckkoder och streckkodsavläsare. Streckkoder används inom många 
områden men framförallt i handeln är systemet vanligt.44 Streckkoder är en serie av 
lodräta linjer med olika bredd och mellanrum, vilka fästs på det objekt som skall 
avläsas. För avläsning används antingen laserscanner eller kamera. Det finns en 
mängd olika typer av streckkoder men EAN (European Article Numbering) och UPC 
(Universa Product Code) är de vanligaste koderna för märkning och identifiering.45 

2.9.2 RFID 

RFID står för Radio Frequency Identification. Det är en automatisk 
informationsteknik för identifiering och spårning av produkter med hjälp av 
radiokommunikation.46 Information lagras i ett mikrochip, i en RFID-tagg, även 
kallad en RFID-transponder. Denna RFID-tagg fästs på objekt som skall identifieras 
och möjliggör överföring av identifieringsinformation till en avläsare. Läsaren 
konverterar radiovågor från RFID-taggen till ett format som sänds vidare till en dator 
vilken behandlar den aktuella informationen. Möjligheten att läsa av var produkter 
befinner sig gör att det ”svinn” som vanligtvis finns i distributionsarbete i det 
närmaste kan elimineras.47 Ett RFID-system skiljer sig ifrån andra 
identifieringssystem i flera avseenden. I och med att mikrochip används finns det 
möjlighet att lagra mer information och data. Radiovågor gör även att identifiering av 
en produkt med RFID-tagg inte kräver fri sikt. Detta underlättar arbete med objekt. 
Även tidsåtgång för avläsning blir kortare eftersom alla objekt i en transport läses av 
på en och samma gång. RFID är något som tros växa starkt i framtiden när kostnaden 
för RFID-taggar sjunker i pris.48  
 

2.10  Leveransserviceelement 
Service som innefattar order- till leveransprocess brukar kallas leveransservice. 
Leveransservice utgörs av ett antal leveransserviceelement.49 Före leverans är det 
viktigt att vara tydlig om vilken leveransservice som kund kan förvänta. Frågor om 
                                                
43 Aronsson Håkan, Ekdahl Bengt, Björn Oskarsson, Modern logistik – för ökad lönsamhet, Författarna 
och Liber AB, 2003 
44 Webdesignskolan, http://www.webdesignskolan.com/photoshop/streckkod/streckkod.htm, 2008-03-
31 
45 Jonsson Patrik, Mattsson Stig-Arne, Logistik – läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, 
Lund, 2005 
46 RFID Constructors, http://www.rfidconstructors.com/, 2008-03-30 
47 Logistik idag Nr 1 (2008) Nu funkar RFID H, Widen 
48 Jonsson Patrik, Mattsson Stig-Arne, Logistik – läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, 
Lund, 2005 
49 Jonsson Patrik, Mattsson Stig-Arne, Logistik – läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, 
Lund, 2005 
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hur ett företags leveransservice anpassas efter kund och vilka kostnader som uppstår 
skall kunna besvaras.  
 
Vid leverans är det viktigt att hålla den leveranstid som utlovats till kund. Det är även 
viktigt att leverera rätt antal produkter utan fel och till rätt leveransadress. 
 
Efter leverans är det betydelsefullt att kunna förse kund med reservdelar och ha 
möjlighet att hantera garantireparationer. Ett företag som klarar av att lösa dessa 
aktiviteter sägs ha en bra kundservice.50 
 
Dokumenterade leveransservicelement är följande: 
 

• Lagerservicenivå: Benämns även lagertillgänglighet och visar på andel order 
eller orderrader som kan levereras direkt när kund önskar få produkter. Detta 
gäller inte produkter som produceras mot kundorder utan bara produkter i 
färdigvarulager.51  

 
• Leveransprecision: Avser leveranspålitlighet och har fått större betydelse de 

senaste åren. Den visar på i vilken utsträckning en leverans sker vid de 
leveranstidpunkter som överenskommits med kund. Flera undersökningar 
visar på att många kunder prioriterar hög leveranspålitlighet framför kort 
ledtid.52 Leveransprecision definieras som: 

 
”antal leveranser på utlovad leveranstidpunkt i förhållande till antal 
leveranser”. 53  

 
Leveransprecision (%) = (antal leveranser i tid/totalt antal leveranser)*100 

 
• Leveranssäkerhet: Leveranssäkerhet visar på en leverans kvalitet, det vill säga 

att företag ska leverera rätt produkt i rätt kvantitet. Leveranssäkerhet definieras 
som: 

 
”antal kundorder utan anmärkning från kund i förhållande till totalt antal 
levererade kundorder”.54 

 
Leveranssäkerhet (%) = (antal kompletta felfria leveranser/totalt antal 
leveranser)*100 

 
• Leveranstid: Detta är den tid som går ifrån att en order inkommit tills det att 

leverans kunnat ske. Den uttrycks oftast i veckor eller dagar. En lång 

                                                
50 Aronsson Håkan, Ekdahl Bengt, Björn Oskarsson, Modern logistik – för ökad lönsamhet, Författarna 
och Liber AB, 2003 
51 Aronsson Håkan, Ekdahl Bengt, Björn Oskarsson, Modern logistik – för ökad lönsamhet, Författarna 
och Liber AB, 2003 
52 Aronsson Håkan, Ekdahl Bengt, Björn Oskarsson, Modern logistik – för ökad lönsamhet, Författarna 
och Liber AB, 2003 
53 Jonsson Patrik, Mattsson Stig-Arne, Logistik – läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, 
Lund, 2005 
54 Jonsson Patrik, Mattsson Stig-Arne, Logistik – läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, 
Lund, 2005 



Teoretisk bakgrund 

 21 

leveranstid medför många negativa konsekvenser, bland annat lägre flexibilitet 
och hög kapitalbindning.55 

 
• Leveransflexibilitet: Utgör i vilket avseende företag har möjlighet att ändra i 

en redan överenskommen kundorder. Det handlar oftast om nya 
leveranstidpunkter, orderkvantiteter och/eller kvaliteten på en produkt.56 

 

2.11  Kvalitetsbristkostnader 
Kvalitetsbristkostnader delas vanligtvis upp i två olika kategorier, interna och externa 
kvalitetsbristkostnader.57 
 
Interna kvalitetsbristkostnader består av de kostnader som uppkommer på grund av 
kvalitetsbrister innan varorna levererats till eller tjänster utförts åt kund. Exempel är 
spill, kassaktioner, omarbetning, stillestånd och problemlösning. 58 
 
Externa kvalitetsbristkostnader är de kvalitetsbristkostnader som uppkommer efter att 
varor levererats till eller tjänster utförts åt kund. Detta kan vara kostnader för 
reklamation, förlorad försäljning, returer och återkallade produkter och reparationer. 
59 
Kapitalkostnader består dels av kostnader för förbrukning (värdeminskning), och av 
den ersättning ett företags finansiärer kräver på det kapital som de ställt till ett 
företags förfogande, det vill säga räntekostnader på det lånade kapitalet samt 
avkastningskrav på eget kapital.    
 

2.12  SWOT – analys 
SWOT-analys är den vanligaste modellen för att sammanställa en verksamhets 
nuvarande situation. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och 
Threats. Det vill säga; styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Metoden är enkel att 
genomföra vilket gör den effektiv vid enskilda problem, projekt, frågeställningar 
och/eller som en summering av nulägesbeskrivning ett strategiarbete.60 
 
En SWOT – analys framställs vanligtvis som en fyrfältsmatris vilket visas nedan i 
Tabell 1:61 
 

                                                
55 Jonsson Patrik, Mattsson Stig-Arne, Logistik – läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, 
Lund, 2005 
56 Jonsson Patrik, Mattsson Stig-Arne, Logistik – läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, 
Lund, 2005 
57 Ax Christian, Johansson Christer, Kullvén Håkan Den nya ekonomistyrningen, Författarna och Liber 
AB, Elanders Berlings, Malmö, 2005 
58 Ax Christian, Johansson Christer, Kullvén Håkan Den nya ekonomistyrningen, Författarna och Liber 
AB, Elanders Berlings, Malmö, 2005 
59 Ax Christian, Johansson Christer, Kullvén Håkan Den nya ekonomistyrningen, Författarna och Liber 
AB, Elanders Berlings, Malmö, 2005 
 
60 Chef Stockholm HB, 
www.chef.se/dynamisk/index.php/cheftjansten/management-termer/swot/ 2008-03-31 
61 Chef Stockholm HB, 
www.chef.se/dynamisk/index.php/cheftjansten/management-termer/swot/ 2008-03-31 
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Tabell 1, SWOT-analys 

 
 
Kolumnen till vänster inkluderar vanligtvis de interna faktorer som existerar i nuläget. 
Den högra kolumnen fokuserar de externa faktorer, positiva och negativa, som i 
framtiden kan bli realitet för verksamheten. Det vill säga att tendenserna i SWOT – 
analysens högra kolumn, möjligheter och hot, ska grundas på en potentiell verklighet 
utifrån nuläget. Exempelvis kan hot utgöras av marknadens, konkurrenters och 
omvärldens potentiella utveckling utifrån dagsläget men hot kan även innebära 
möjligheter för en verksamhet om de inte blir verklighet.62 
 
SWOT – matrisen är en bra struktur för att summera slutsatser av utförda analyser. 
Den kan även användas utan tidigare analys för att undersöka om en ledningsgrupp 
har samsyn i viktiga frågor angående verksamhetens styrkor, svagheter och 
omvärldsutvecklingen. 63 
 

2.13  Benchmarking 
Benchmarking innebär att en verksamhet eller någon specifik process i en verksamhet 
sätts i relation till andra liknande verksamheter eller processer. Syftet med 
benchmarking är att inspireras och lära av andra med målet att förbättra egen 
verksamhet. Grundidén för benchmarking är att andra företag besitter kunskap som i 
olika avseenden kan ge idéer för utveckling och visa vilken nivå dessa företag nått 
genom denna kunskap. Kunskap som frigörs vid en benchmarking kan utnyttjas för att 
förbättra den egen verksamhet. Jämförelsen kan vara inom tillverkning, 
produktionsutformning, kundrelationer samt administrativa processer och 
aktiviteter.64 
 
Det finns olika slag av benchmarking men vanligast är följande tre kategorier:65 
 

1. Intern benchmarking 
 

- Fokuserar på det arbete som utförs inom ett företags enheter. 
- Enheterna kan exempelvis utgöras av dotterbolag, divisioner, 

arbetsställen och avdelningar. 

                                                
62 Chef Stockholm HB, 
www.chef.se/dynamisk/index.php/cheftjansten/management-termer/swot/ 2008-03-31 
63 Chef Stockholm HB, 
www.chef.se/dynamisk/index.php/cheftjansten/management-termer/swot/ 2008-03-31 
64Ax Christian, Johansson Christer, Kullvén Håkan Den nya ekonomistyrningen, Författarna och Liber 
AB, Elanders Berlings, Malmö, 2005 
65 Ax Christian, Johansson Christer, Kullvén Håkan Den nya ekonomistyrningen, Författarna och Liber 
AB, Elanders Berlings, Malmö, 2005 

Styrkor:  Möjligheter: 
 
 
Svagheter:  Hot: 
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- Arbete och processer som är av identiskt eller likartat slag i flera 
enheter kan jämföras i en intern benchmarking. 

 
2. Konkurrensinriktad benchmarking 
 

- Det egna företaget fokuserar på ett konkurrerande företag för en 
benchmarking. 

- Eftersom det är företag som konkurrerar om samma marknad och om 
samma kunder anses den konkurrerande benchmarkingen vara mer 
effektiv än den interna. 

- Konkurrerande benchmarking begränsas inte av identiskt eller likartat 
arbete som den interna benchmarkingen. Konkurrerande benchmarking 
kan därför inkludera aspekter som i olika avseenden skiljer sig åt 
mellan företag. 

- Det öppnar för möjligheter att införa och förändra arbete/processer som 
för närvarande inte beaktas och som kan vara till fördel för företaget. 

- Konkurrerande benchmarking ska beaktas med hänsyn till att 
benchmarkingen utförs mot ett konkurrerande företag. Risk för att 
konflikter och fientlighet mellan företag uppstår kan vara hög. 

 
     3.    Funktionsinriktad benchmarking 
 

- Benämns ibland generisk eller allmän benchmarking, vilken utgår ifrån 
ett externt perspektiv. 

- Vid en funktionsinriktad benchmarking står inte nödvändigtvis 
företagets konkurrenter i fokus, utan företaget riktar sitt intresse mot ett 
företag som anses vara ”bäst i klassen – företag”.  

- I denna typ av benchmarking ställs inte några krav på företags 
branschtillhörighet, utan de kan vara verksamma i helt skilda 
branscher. 

- Intresset ligger oftast på funktionsnivå, till exempel administration, 
tillverkning samt marknadsföring och det arbete som förekommer 
inom dem. 

- En av fördelarna med funktionsinriktad benchmarking är stor tillgång 
av företag och förutsättningar för överföring av ”best practice”. 

 
En annan fördel är att informationsutbytet mellan verksamheterna inte är lika känslig 
som vid konkurrensinriktad benchmarking vilket gynnar samarbetet. 
 

2.14  Trade-offs  
En trade-off är en relation mellan konkurrerande faktorer som kostnad, kvalitet, 
leverans och flexibilitet i ett företag. Dessa faktorer kallas även för prestationsmått. 
Innebörden blir att företag väljer att prioritera vissa faktorer och måste därför 
nedprioritera andra. Trade-off finns i de flesta företag och på alla nivåer. Prestationer 
som går att mäta i ett företag kan utgöra trade-off. Önskas en hög kvalitet tillkommer 
ökade kostnader. Det är viktigt med en bra balans mellan faktorer utifrån önskade mål 
i företag. Alla faktorer spelar mot varandra och genom att positionera företag och 
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balansera upp faktorer gentemot varandra minskar företag sina trade-offs. 
Förbättringar måste hela tiden ske inom företag för att uppehålla denna balans.66 
 
Trade-offs är näst intill oundvikliga eftersom marknaden ändras och kompabiliteten 
hos resurser modifieras och utvecklas med tiden. De prioriteringar som företag gör på 
prestationsmått förändras därmed i samma takt som marknaden.67 
 
Exempel på Trade-offs vilka kan uppkomma i ett företag är: 
 

• Flexibilitet kontra leveranstid 
• Service kontra kostnad 
• Lager kontra kapitalkostnad 
• Lagernivå kontra bundet kapital68 

  

2.15  Risk - management 

Riskmanagement är ett verktyg vilket används för att minska osäkerhet genom att 
utveckla strategier för att övervinna risker.69 Det finns tre olika strategier för 
riskhantering: prevention strategies, mitigating strategies och recovery strategies. 
Prevention strategies används för att förebygga risk för ett oönskat tillstånd eller en 
oönskad företeelse. Mitigating strategies är en strategi för att isolera en oönskad 
händelse när den inträffat för att undvika en ”dominoeffekt” av oönskade händelser. 
Recovery strategies är de åtgärder som utförs för återhämtning efter att ett 
ovälkommet event inträffat.70  

Vid investeringsbeslut finns det många verktyg för att räkna ut den finansiella risken i 
ett projekt. De två största är NPV (Net precent value) och real optioner. Det finns 
även en mängd andra verktyg för vinstbeskattning, dessa kan till exempel vara: ROR 
(Rate of return), payback period, break – even analys och cost – benefit analys.71  

2.16  Jeeves Enterprice 
För företag med mer än 50 anställda är Jeeves Enterprise idag det mest använda 
affärssystemet i Sverige. Det är ett svenskutvecklat system för krävande 
affärsprocesser. Systemet är byggt för integration med andra system utan dyra 
anpassningar, vilket ger stor flexibilitet. Jeeves Enterprise stödjer de flesta 
affärsprocesser med inriktning på huvudprocesserna: att generera affärer, med ett 
utvecklat CRM-stöd, att göra varan tillgänglig, med starkt stöd för 
tillverkningsprocesser, logistikprocesser, service och projektorienterade processer, 
stödprocesser, med ekonomistyrning, beslutsstöd(BI) och HRM, (Human Resource 
Management). Utöver detta finns stöd för EDI, Internetapplikationer, Workflow och 
produktkonfigurationer. Integrationsprodukter utvecklas kontinuerligt av Jeeves.72 

                                                
66 Nigel Slack, Michael Lewis, Operations Strategy, Perasson Education Limited, Edinburgh, 2002 
67 Nigel Slack, Michael Lewis, Operations Strategy, Perasson Education Limited, Edinburgh, 2002 
68 Nigel Slack, Michael Lewis, Operations Strategy, Perasson Education Limited, Edinburgh, 2002 
69 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management 2008-04-01 
70 Nigel Slack, Michael Lewis, Operations Strategy, Perasson Education Limited, Edinburgh, 2002 
71 Khong Poh Wah, Ph.D. Principle of engineering economy (I), School of Mechanical & Aerospace 
engineering, Nanyang technological university 
72 Systeam, http://www.systeam.se/se/Vara-erbjudanden/Affarssystem/Jeeves-Enterprise/, 2008-04-01 
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Funktioner: 

• Budgetering  
• EDI  
• Fakturering  
• Inköpssystem  
• Inventariesystem - anläggningsregister  
• Koncernredovisning  
• Kundreskontra  
• Lageradministration  
• Leverantörsreskontra  
• Logistik  
• Marknads- och säljstöd  
• MPS Material- och produktionsstyrning - övrig industri  
• Projektadministration  
• Redovisning  
• Reseräkningssystem  

Tids- och uppdragsrapportering 73

                                                
73 Mamut, http://www.dpu.se/ljeeves.html, 2008-04-01 
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3 Genomförande 

3.1 Studier och rapportskrivning 

Examensarbetet startade med en genomgång från IMG AB:s sida till 
examensarbetsgruppen om tanken bakom arbetet och vad det skulle innefatta. Efter 
detta utformades mål, syfte, avgränsningar, metod och tidsplan vilka sammanställdes i 
en planeringsrapport. Examensarbetet godkändes av uppdragsgivare, handledare och 
examinator, vilket resulterade i uppstart.  

Det första momentet bestod av fältstudier vid Isolamin AB, Premec AB och Momec 
AB. Därigenom gavs en översiktlig bild av företagen och intervjuer genomfördes med 
anställda vilka ur examensarbetets aspekt var intressanta. Efter fältstudierna 
sammanställdes en kartläggning för vart och ett av företagen. 

Grundliga teoristudier av litteratur, rapporter och artiklar genomfördes för att ge en 
god teoretisk bakgrund. De fakta som var av stor betydelse för examensarbetet 
sammanställdes under kapitlet Teoretisk bakgrund i rapporten. 

En datainsamling genomfördes med störst vikt på statistiskt framtagna resultat från 
2007 och ingående logistikinformation från Isolamin AB, Premec AB och Momec 
AB. Detta för att ge en grund till den logistiska kartläggningen/analysen av utgående 
gods hos Isolamin AB, Momec AB och Premec AB. Analys och sammanställningar 
av data utfördes kontinuerligt.  

Benchmarking genomfördes mot tre företag: Stora Enso Packaging AB, Fraktservice 
AB och Hags AB. Hos Stora Enso Packaging AB gjordes ett studiebesök där 
företagets order- och leveransprocess gicks igenom. Därefter skickades mer specifika 
logistikfrågor till Stora Enso Packaging AB:s logistikchef. All information 
sammanställdes under andra avdelningen i kapitlet Resultat.   
 
Ett besök av examensarbetsgruppen utfördes på Fraktservice AB för att få en insyn i 
hur gods från Isolamin AB, Premec AB och Momec AB tas om hand och sedan 
omlastas till container för vidare transport. Börje Thorell, logistikansvarig på 
Fraktservice AB, visade och informerade om det arbete vilket Fraktservice AB utför 
åt kund. Vid besöket genomfördes först en rundtur på Fraktservice AB:s område för 
att se och få en bild av hur lastningen av containrar går till. En leverans från Isolamin 
AB stod klar för lastning och en analys av emballering gjordes. Efter detta 
genomfördes en intervju med Börje Thorell med fokus på frågor relaterade till 
Fraktservice AB:s genomförande av konsolidering, samt vilka problem som är viktiga 
att ta hänsyn till vid konsolidering. Börje Thorell berättade även hur beställning av 
deras tjänster fungerar och hur deras arbetsaktiviteter planeras. Ett studiebesök 
utfördes även på Hags AB där en undersökning av Hags AB:s konsolidering och 
distribution gjordes för att se vilka krav som är viktigast för dem. Även för att få en 
uppfattning om vilka Hags AB:s största hinder/problem är i frågan.  

Efter att all data samlats in och sammanställts analyserades och diskuterades helheten 
med avseende på dagsläget, teori och det tänkta scenariot med ett logistikcentra.  
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Förutsättningar, logistikaspekter, förslag, SWOT-analys, risk- och konsekvensanalys 
genomfördes för logistikcentrat samt de punkter som IMG AB angav i 
examensarbetets uppstart, dessa punkter är: 

• Samordningskrav 
• Orderhantering 
• Styrning 
• Godsmärkning 
• Packning 
• Transportsätt 
• Transporttider 
• Sampackningsynpunkter 
• Bemanning 
• Utrustning 
• Lokalytor 
• Tranportkostnader 
• Hanteringskostnader 

En slutsats drogs där måluppfyllelsen utvärderades och tankar om examensarbetets 
resultat och analys fastställdes.  

Under hela examensarbetet har rapport skrivits som en del av arbetet och för att 
dokumentera teori, genomförande resultat, analys, diskussion och slutsats. 

3.2 Rapportering och möten 

Handledarmöten har hållits regelbundet. Varje fredag inträdde ett avstämningsmöte 
inom examensarbetesgruppen. Avrapporteringsmail till IMG AB skickades 
regelbundet. 

En etappredovisning hölls vecka 17 2008, med handledare Mikael Thulin. Ett 
etappredovisningsPM skrevs och skickades till IMG AB. 

För kvalitetssäkring av resultatet skickades alla kartläggningar och slutsatser in för 
granskning och synpunkter från IMG AB när de var utförda. Även 
sammanställningarna av benchmarkingbesöken skickades till respektive företag för 
kvalitetssäkring.  
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4 Resultat 

4.1 Kartläggning 

4.1.1 Momec AB 

Momec AB är beläget i Bottnaryd och tillverkar dörrar av två olika klasser, 30 % är 
modell A och 70 % är modell B. Totalt tillverkar Momec AB 11 000 dörrar per år 
varav 1 200 stycken levereras internt till Premec AB:s badrum. I dagsläget har 
Momec AB 36 anställda och omsätter 54 miljoner kronor per år. IMG AB har anställt 
en konsult som tillfällig platschef för att se över Momec AB:s förbättringspotential 
inom order-, produktions- och leveransprocess.  
 
Idag har Momec AB en leveranssäkerhet på 10 – 20 % och genomloppstiden för en 
order är sex till åtta veckor, denna genomloppstid tror tillfällig platschef att Momec 
AB kan reducera till tre till fyra veckor. Kapacitetsutnyttjandet i produktionen ligger 
runt 60 %. Momec AB:s maskinpark är av det äldre slaget vilket innebär mycket 
manuellt arbete.  Produkter i arbete,(PIA), är idag ungefär 3 miljoner kronor vilket 
tillfällig platschef skulle vilja minska till 600 000 kronor. Momec AB:s största 
flaskhals och felkälla är orderberedningen, denna tar idag lång tid och fördröjer även 
materialinskaffningen då denna sker efter att orderberedningen är färdig. De tre stora 
felkällorna är att specifikationen inte stämmer från början, att det blivit fel i 
orderberedningen och den mänskliga faktorn, då orderberedningen är ett manuellt 
dokument är det lätt att läsa av fel. Detta leder till att mycket som tillverkas i Momec 
AB:s produktion får kasseras och göras om vilket ger ett stort läckage. Momec AB har 
kvalitetsbristkostnader på cirka 2 miljoner kronor. Produktionen har idag inget direkt 
flöde utan är mer strukturerat efter funktionell verkstad. 74  Momec AB har ett lager 
utav plåt på cirka 9.2 miljoner och ett pulverlager på cirka 1.2 miljoner där 50 % är 
inkurans. Problemet är att Momec AB måste köpa färgpulver med NCS kulörer med 
minimum av 20 kilo, och SSAB plåt på minst 10 kvadratmeter, även om företaget inte 
ska använda hela denna volym. 75 Momec AB vill maximera flödet i produktionen 
genom att samköra order. Problemet idag är att de inte hinner med alla order. 
Ytterligare arbetskraft har hyrts in för att försöka jobba ikapp i produktionen. 
Produktionschef på Momec AB, menar att de skulle behöva modernare maskiner för 
att klara av ordertrycket i produktionen.76  

4.1.1.1 Problem 

• Leveransprecision  - Idag 10-20 %  
• Beredningen  - Flaskhals 
• Beredningen hindrar inköp - Material ankommer för sent 
• Bundet kapital  - PIA, ca 3 mkr & Lager ca 10,4 mkr 
• Kvalitetsbristkostnader - Omproduktion ca 2 mkr internt 
• Långa genomloppstider - sex till åtta veckor 

                                                
74 Svanström Alf, platschef, Momec AB, 2008-03-27 
75 Granlund Johanna, inköpare Momec AB, 2008-03-27 
76 Evertsson Johny, produktionschef, Momec AB, 2008-03-27 
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4.1.1.2 Order- och leveransprocess 

• Orderspecifikation- Säljare utför en specifikation, vad kunden vill ha. 
• Registrering -  orderunderlag och ordererkännande 
• Orderberedning- Beredning, produktionsdokument. Beredningsdokumentet 

ges till produktionschef  
• Beställning av material - Inköp beställer material (ibland beställs 

specialmaterial direkt specifikationen är gjord, då ges materialorder till inköp 
från säljaren)  

• Tillverkning - (klippning, stansning etc.), skriver manuellt vad som tillverkats 
• Planeringsmöte på tisdagar 
• Lackning 
• Montering 
• Packning 
• Transport beställs - Administration beställer transport, gods och faktura 

skickas 

4.1.1.3 Orderberedning 
Orderberedningen som tidigare har nämnts är Momec AB:s flaskhals. I 
orderberedningen arbetar två anställda, de menar att det är väldigt mycket att göra och 
att de aldrig hinner ikapp. Order kommer in ifrån säljarna med en specifikation på vad 
kund vill ha. Utifrån denna specifikation görs en sprängskiss och exakt materialåtgång 
beräknas. Det tar tid att tolka specifikationen och denna kan ibland även vara 
ofullständig och beredningen måste därför ha en ytterligare diskussion med säljaren. 
Varje anställd i orderberedningen kan utföra två till tre order per dag, men det kan 
även ta längre tid per order om det är en specialorder. Det stora problemet är att det 
program från 80-talet som beredningen använder med inte ger felmeddelande vid fel 
kodinskrivning, detta leder till brister som egentligen lätt skulle kunna åtgärdas. 
Orderberedningen får in mellan en till tio order per dag. Efter att order är beredd och 
klar för produktion får de unika dörretiketter. När det uppstår brister i 
ritningsunderlaget är detta ofta inget problem för den äldre generationen som arbetat 
länge på Momec AB då de ”gör som de alltid har gjort”. Problemet finns hos de 
nyanställda, eller den yngre generationen som följer orderberedning och ritning till 
punkt och pricka vilket kan leda till fel. 77  

4.1.1.4 Inköp, försäljning, kvalitet och attityd 
Inköpsavdelningen sköter avtal med leverantörer, inventering och reklamationer. Ett 
problem är att alla inköp registreras in men ingenting registreras ut, detta ger felaktiga 
värden i beräkning av lager.78 
 
Momec AB har två försäljare på marknadsavdelningen, de arbetar med hjälp av 
telefon, agenter och affärskontakter. Det förekommer samordnade aktiviteter med 
Isolamin AB och Premec AB vid exempelvis mässor och transporter inkluderande 
varor från samtliga dotterbolag till Turkiet, men det är svårt att ha ett bra flöde av 
information mellan företagen. Momec AB:s säljare arbetar utanför kontoret 80 - 100 
dagar per år. Momec AB har etablerade säljkontakter men de söker hela tiden nya. 
Idag hör Brasilien och Mexico till de nya marknaderna. Främst satsar Momec AB på 
Mexico och deras offshore industri i Mexikanska golfen. Säljkontakter i Mexico har i 

                                                
77Lantz Fredrik, Lindell Jerry, Beredning, Momec AB 2008-03-27 
78 Granlund Johanna, inköpare, Momec AB, 2008-03-27 
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dagsläget rätt att sälja Momec AB:s produkter men det finns inga skrivna kontrakt 
dem emellan. Säljarna ser inte något problem med att hitta nya säljkontakter, det svåra 
är att hitta de med rätt tekniskt kunnande för att kunna sälja Momec AB:s produkter.  
Kvaliteten för Momec AB:s dörrar är känd och är en av deras konkurrensfördelar. 
Momec AB använder bara underleverantörer med kända märken, alla smådelar och 
finesser på företagets dörrar är av högsta kvalitet. Flexibiliteten är hög vilket ibland 
mest ställer till med mer problem än vad det ger tillbaka, men Momec AB har svårt att 
säga nej då samma kund nästa gång kanske kommer tillbaka med en stor order av 
lättproducerade dörrar. Konkurrerande företag i Turkiet och Asien försöker ta över 
marknadsandelar och kopierar mycket från Momec AB, konkurrenterna är dock 
fortfarande efter i kvalitet, men bör bevakas i framtiden. 79 
 
Mycket hos Momec AB går i gamla hjulspår och det finns en väletablerad kultur som 
kommer att vara svår att ändra på. Att produktionen fungerar beror på att de har 
många anställda som arbetat på Momec AB under en lång tid, vilket genererar i stor 
erfarenhet. Detta är även ett hot då mycket faller om en anställd är sjuk eller slutar 
eftersom varje person är en ”databas” /informationskälla i sig. Idag finns ingen 
avvikelserapportering och det är svårt att se något av det som är ISO-certifierat. 
Ibland kan det ta upp till två dagar att byta verktyg i maskinerna, dessa processer 
kanske skulle kunna outsourcas. Det viktigaste är att städa upp i produktionen och få 
ordning på materialstyrningen. Det finns en stor möjlighet att dra ifrån konkurrenter 
om Momec AB får en bra struktur och ordning på verksamheten. 80 
 
Momec AB är under en inkörningsperiod av affärssystemet Jeeves, implementeringen 
ska vara klart och starta nionde april 2008. Alla är mycket positiva till Jeeves och ser 
stor förbättringspotential för Momec AB med hjälp av affärssystemet. Anställda i 
produktionen är än idag inte helt införstådda om att Jeeves kommer att installeras och 
ta över efter Movex, Momec AB:s nuvarande affärssystem. De på kontoret är nöjda 
men tycker att tiden för införandet är aningen kort.81 

4.1.1.5 Logistik 
Administration och transport utförs på Momec AB av administrationsansvarig, den 
anställda registrerar order, skickar fakturor, anordnar transporter och har hand om 
leverantörs- och kundbetalningar. 
 
Momec AB har fasta speditörer som används under kontrakt med avtalade priser. Det 
görs ständigt undersökningar och jämförelser på speditörer och transportpriser för att 
hela tiden försöka sänka totalkostnaden och förbättra leveranserna. Momec AB 
arbetar med att utforma partnership med sina speditörer. 

Momec AB levererar mest inom Europa till exempel: Norge, Holland, Sverige och 
England. Andra destinationer inom Europa där företaget har stora kunder är Finland, 
Turkiet och Tyskland. Förutom Europa finns en stor marknad för Momec AB:s 
produkter i USA och även mindre marknader i resterande delar av världen. 

                                                
79 Lantz Joakim, Säljare, Momec AB, 2008-03-27 
80 Svanström Alf, Platschef, Momec AB, 2008-03-27 
81 Svanström Alf, Platschef, Momec AB, 2008-03-27 
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De speditörer som Momec AB använder sig av mest är: 
• DSV 
• DFDS 
• Nils Hanssons åkeri 
• Schenker 
• Baltransport och UTI – flyg och container från Göteborg 
• Vid expressleverans används andra speditörer utöver de 

kontraktsbelagda, ett exempel på en sådan speditör är TNT 
 
Momec AB har utformat en pärm för transportplanering, vilken innehåller de 
speditörer som används och hur transport ska beställas. Det finns idag inget samarbete 
eller transportdiskussion/planering med Isolamin AB och Premec AB. Momec AB har 
jämfört sina transportavtal mot Premec AB:s för att bedöma transportpriser. Transport 
beställs när Momec AB:s administrationsansvarig får information från 
verkstadschefen att order är klar för leverans, detta görs genom ett dokument som 
levereras till administrationens kontor. Beställningen görs i de flesta fall via 
Schenkers bokningssystem Web-TA, dock inte vid transport till USA via Baltrans och 
UTI. Efter att transport beställts tar det från en till sju dagar för speditörerna att 
anlända till Momec AB.  I det nya affärssystemet Jeeves kommer Momec AB 
använda sig av systemet EDI-com för bokning av transporter. Jeeves kommer även att 
räkna ut hur gods ska packas, vilken vikt och volym kollin har. Allt detta görs idag 
manuellt.82   
 
Under 2007 var orderingången hos Momec AB 904 stycken. Företaget levererade 900 
order vilket omfattande totalt 11 000 dörrar. Det genomsnittliga värdet för en 
normalorder är 80 000 kronor, detta gör att kapitalbindningen blir stor i företaget om 
genomloppstiden är lång och om order får vänta i färdigvarulagret för leverans. 83  
 
När en order är klar i produktion och lackerad, startar emballering. Gods plastas in 
manuellt och packas sedan på träpall. Detta tar en timme per kolli och utförs av två 
anställda. När emballeringen är klar placeras godsets vid utlastning i väntan på 
leverans. Vid många leveranser och eventuell försening, kan godset placeras i Momec 
AB:s förråd för att ge mer plats vid utlastning. Det går i genomsnitt mellan tre till fyra 
leveranser från Momec AB per dag. Utlastningstiden är en halv timme och kräver två 
anställda. En planering där antal flakmeter beräknats utifrån antal kollin och deras 
dimensioner görs och lastningspersonalen planerar utifrån denna information hur gods 
ska packas. Lastning sker sedan med truck. Volym och vikt varierar mellan olika 
order och kolli, men ett beräknat genomsnitt är en volym på 1.2 kubikmeter och en 
vikt på 670 kilo per kolli. Momec AB har ett genomsnittligt antal kolli på två pallar 
med sex till tio dörrar per pall. Förutom själva dörrarna skickas även tillbehör som 
dörrhandtag och gångjärn, detta packas i ett eget kolli, vilket ibland kan bli en hel 
pall. 84  
 
De fem länder som Momec AB levererar mest till är Norge, Sverige, USA, Holland 
och England. Till Norge använder Momec AB sig av DVS som speditör. 
Transporttiden är tre till sju dagar och de levererade 150 order till Norge 2007. 
Transportkostnaden uppgick till 480 311 kronor. Inom Sverige används Schenker, 
                                                
82 Berglundh Annika, Administratör, Momec AB, 2008-03-27 
83 Berglundh Annika, Administratör, Momec AB, 2008-03-27 
84 Berglundh Annika, Administratör, Momec AB, 2008-03-27 
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transporttiden är en till två dagar och transportkostnaden för 2007 var 155 243 kronor. 
Antal order som levererades inom Sverige 2007 var totalt 300 stycken. Till USA 
skickades 110 order totalt med UTI och Baltrans, transporttiden är 30 dagar med båt 
och tre till fyra dagar med flyg. Transportkostnaden uppgick till 358 255 kronor. 
Antal order som skickades till Holland med Nils Hanssons Åkeri var 115 stycken. 
Transporttiden till Holland är tre till fyra dagar och transportkostnaden för 2007 blev 
217 384 kronor. Momec AB använder sig av Leman vid sändningar till England. 
Under 2007 skickades 120 order vilket totalt fick en transportkostnad på 509 059 
kronor. Tiden för transport till England uppgår till sju dagar. 85  Momec AB:s totala 
transportkostnad för 2007 uppgick till 2.3 miljoner kronor.  
 
För interna leveranser inom IMG AB är transporttiden från Isolamin AB till Momec 
AB 18 timmar och transporten utförs med ett lokalt åkeri. Från Momec AB till 
Premec AB finns två alternativ. Utförs transporten med egen bil tar det 5 timmar men 
används Schenker tar det en dag. Från Isolamin AB till Momec AB levereras plåt och 
från Momec AB till Premec AB skickas dörrar till våtrum. 86  
 
Godsmärkning och spårningsmöjligheter består i Momec AB:s fall av en pallista och 
packlista. Godsmärkningen innehåller:  

• Pallista 
o Momec AB:s adress 
o Leveransdatum 
o Mottagare/kund 
o Kunds ordernummer 
o Momec AB:s ordernummer 
o Förklaring av godstyp 
o Markeringar, tillägg 
o Pallnummer 
o Beskrivning av pallinnehåll 
o Antal dörrar 
o Palldimensioner Längd x Bredd x Höjd 

• Packlista 
o Datum 
o Orderdatum 
o Momec AB:s ordernummer 
o Kundnummer 
o Kunds ordernummer 
o Köpare 
o Varumottagare 
o Säljare 
o Transportsätt 
o Transportvillkor enligt leveransklausul 
o Leveransdatum 
o Typ av dörrar och antal 
o Specifikation av tillbehörskomponenter och antal 
o Dörrmaterial 
o Tillverkningsland 
o USDA märkning 

                                                
85 Berglundh Annika, Administratör, Momec AB, 2008-03-27 
86 Berglundh Annika, Administratör, Momec AB, 2008-03-27 
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Godsmärkningen är tydlig och lätt att läsa av. Momec AB använder sig även av en 
färgkodsgodsmärkning. Spårningsmöjligheter från Momec AB:s sida kan göras på 
flera sätt, antigen genom fraktsedelnummer hos speditörer eller inom Momec AB 
genom deras egna ordernummer. Kund kan även spåra gods hos speditör med hjälp av 
fraktsedelnummer och det egna ordernummet. Saknas någon del i order tar kund 
kontakt direkt med Momec AB och de löser problemet genom spårning i 
tillverkningslistor och pallistor. För att personal lätt ska kunna skilja order åt vid 
utlastning ges vare order en färggodsmärkning med kunds namn, innehåll och 
leveransdatum. Detta för att det ska vara enkelt och smidigt att se vilka kollin som ska 
levereras tillsammans. 87  

Sammanställning av specificerad information om leveranser till de fem 
destinationer vilka företaget levererar mest Tabell 2. 

Tabell 2, Momec AB 2007 

Momec AB 2007      
Fem länder dit 
företaget levererar 
mest  

Norge  
 

Holland USA Sverige England 

Transportsätt till 
respektive land 

Trailer Trailer Container Trailer Container 

Transporttid till 
respektive land 

3-7 dagar 3-4 dagar Båt 30, 
Flyg 2-3 
dagar 

1-2 dagar 7 dagar 

Antal leveranser 150  
stycken 

115 
stycken 

110 
stycken 

300 
stycken 

120 
stycken 

Antal 
flakmeter/container 

Fakta 
saknas 

Fakta 
saknas 

Fakta 
saknas 

Fakta 
saknas 

Fakta 
saknas 

Pris per 
flakmeter/container 

0,5 flm = 
771-2198 
kr 
>12 flm = 
580-
1600kr 

0,5 flm = 
1612 kr 
Full trailer 
= 11 740 
kr 
 

11-15 
USD / m3  

20 fot = 
210-315 
USD  
40 fot = 
420-660 
USD 
(+ 7% CAF 
till USA west 
coast) 

54,31- 
125,60 
kr/100 kg 
 

166-190 
SEK/ 
100kg 
Oljetillägg 
20,3% av 
fraktbeloppet 

Total 
transportkostnad  

480 311kr 217 384 kr 358 255 kr 155 243 kr 509 059 kr 

Genomsnittligt 
antal kolli/leverans  

 
2 pall 

 
2 pall 

 
2 pall 

 
2 pall 

 
2 pall 

Genomsnittligt 
värde per kolli  

80 000kr 80 000kr 80 000kr 80 000kr 80 000kr 

Speditörer till 
respektive land 

DSV Nils 
Hanssons 
Åkeri 

UTI och 
Baltrans 

Schenker Leman 

                                                
87 Berglundh Annika, Administratör, Momec AB, 2008-03-27 
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4.1.2 Isolamin AB 

Isolamin AB är beläget i Överkalix, grundades år 1973 och har i dag cirka 100 
anställda. Isolamin AB arbetar inom två affärsområden marin/offshore och 
bygg/industri.  Företaget är en av Europas ledande leverantörer inom dessa områden. 
Företagets produkter består av vägg-, tak- och golvelement inklusive profiler, 
produkter som tillverkas har höga krav på brandsäkerhet, ljudisolering och hållfasthet. 
Isolamin AB:s lösningar är skräddarsydda efter kunds önskemål. 70 % av deras 
försäljning går till export och då oftast med lastbil och båt.88 För tillfället arbetar 
Isolamin AB med att leverera direkt till kund utan omlastning av transport. 
Affärssystemet Jeeves är under implementering i företaget och väntas helt tas i bruk 
under september 2008. Ett nytt affärssystem införs för att Isolamin AB ska få en bättre 
kontroll på sin huvudplanering och även för att få ett bättre informationsflöde mellan 
de tre systerbolagen. Idag är i princip både planering och orderhantering manuellt 
styrd i företaget. Vid konsolidering med systerföretagen Momec AB och Premec AB 
använder Isolamin AB i nuläget ett samlastningsföretag i Göteborg vilket är 
Fraktservice AB.89 
 
Isolamin AB har en heltidsanställd som arbetar med transportplanering. Företagets 
geografiska läge gör det ofta svårt att använda returbilar, men det utnyttjas i den mån 
det är möjligt för att minska transportkostnader och utnyttja fyllnadsgrad.  
 
Premec AB, Momec AB och Isolamin AB arbetar oberoende av varandra när det 
gäller distributionslösningar.  Samfrakt görs emellan bolagen vid vissa sjötransporter 
samt ett fåtal transporter inom Europa.90  
 
I Isolamin AB:s produktion arbetar personalen i två skift. Produktionen styrs av den 
ordning som plåten till order klipps. Isolamin AB:s problem är att företaget har en hög 
variantflora av produkter vilket resulterar i många omställningar. Mixen mellan 
linjerna är ytterligare ett problem, eftersom en lina är gjord för specialorder och en för 
standardorder. Det optimala skulle vara om mixen bestod av 50 % av vardera sorts 
order, detta är tyvärr sällsynt vilket gör att produkter får ligga och vänta. 
Återrapportering i produktionen sker manuellt och ofta muntligt vilket försvårar en 
överblick av vad som egentligen är tillverkat och färdigt.91 Detta leder till att 
informationsflödet inte blir optimalt mellan avdelningarna. Bokning av transport blir 
fördröjd eftersom återrapporteringen inte fungerar. För att veta att en order är klar för 
utleverans behöver transportansvarig på Isolamin AB fysiskt se att ordern står i 
färdigvarulagret. Allt sker med manuell hantering och då kan alltid den mänskliga 
faktorn ställa till problem. Eftersom produktion styrs av hur order klipps blir det ofta 
order som nedprioriteras vilket resulterar i en lägre leveransprecision. 

4.1.2.1 Problem 

• Företaget har i dagsläget ingen fulländad produktionsplanering 
• Problem med återrapportering 
• Klippet styr hela produktionen  
• Sen bokning av transport 

                                                
88 Isolamin AB, www.isolamin.se, 2008-03-05 
89 Sundwall Kjell, VD, Isolamin AB 2008-02-26 
90 Landin Sivert, Transportledare, Isolamin AB 2008-02-26 
91 Sander P-O, Produktionsansvarig, Isolamin AB 2008-02-26 
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• Små serier kräver många omställningar 
• Mixen mellan linjerna  
• Låg leveransprecision 
• Stor variantflora i produktionen försämrar även produktionskapaciteten 

4.1.2.2 Inköp, försäljning, administration, transport 
Inköpsavdelningen har hand om företagets alla leverantörer och arbetar fram 
transportavtal. Inköp har även hand om reklamationer på gods, och lagerinventeringar. 
Isolamin AB får in cirka 25-30 order per vecka. Det är ett jämnt flöde på beställningar 
över året. Det finns en säljavdelning i Överkalix och även ett litet säljkontor i Luleå. 
Eftersom mycket går på export har säljarna mycket utländska kontakter.92 
 
Varje dag startas med ett morgonmöte där berörd personal stämmer av de närmaste 
dagarnas produktion detta inkluderar produktionsproblem och färdiga order för 
leverans. På morgonmötet går Isolamin AB även igenom vad som ska göras och vad 
som ska bli klart i produktion.  
 
Idag sköts planering manuellt men kommer som tidigare nämnts att till stor del 
ersättas i affärssystemet Jeeves. Planeringens huvudgång är: huvudplaneringschef 
utför en huvudplanering bestående av en kör/produktionslista för en vecka. För att 
kunna göra denna utgår huvudplaneringschefen ifrån vilka kundorder som kommit in 
till säljarna. Efter detta läggs order in i Movex, Isolamin AB:s nuvarande affärssystem 
och beredning av order startas. Här räknar huvudplaneringschef på vad produktionen 
kan hinna med och strukturerar upp order för att produktionsveckan ska bli fullbelagd. 
Inköp och finplanerare på Isolamin AB säkerställer även att rätt material finns för 
kommande produktionsvecka. 
 
Efter huvudplanering detaljplaneras produktionen. Detta sammanställs sedan till en 
veckoplanering som visar exakt vad som ska köras/produceras och i vilka volymer. 
När veckoplaneringen är klar görs en utleveranslista som företagets transportledare 
utgår ifrån för beställning av transport. Produktionen och arbetsledarna följer 
veckoplaneringen när de planlägger vad som ska klippas och i vilken ordning order 
ska köras i fabriken. Vid hemtagning av material brukar det i regel ta åtta veckor och 
det är inte stor säsongsvariation.93 

 
Logistik och transport på Isolamin AB sköts i dagsläget av en anställd, som bär 
huvudansvaret för både utleveranser och inleveranser. Utgångspunkten i 
transportansvarigs arbete är hela tiden veckoplaneringslistan och utleveranslistan. Det 
problem som finns är att återrapportering inte fungerar. Varje gång en transport ska 
beställas måste transportansvarig gå ut på färdigvarulagret och se att ordern verkligen 
är färdig för leverans. När en order är färdig kan transportansvarig börja leta efter 
lämplig transport och detta görs genom att ringa runt och försöka hitta det billigaste 
och bästa alternativet. Det finns ingen standardisering för bokning av transport utan 
det sker manuellt och på rutin. Detta är ett hot för företaget då mycket hänger på en 
person och dennes kunskap och rutiner, därför har Isolamin AB nu en 
upplärningsperiod för ytterligare en anställd för att denne ska kunna hoppa in vid 
behov. 

                                                
92 Sundwall Kjell, VD, Isolamin AB 2008-02-26 
93 Johansson Jan, Huvudplanering o administration, Isolamin AB 2008-02-26 
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De speditörerna Isolamin AB använder mest är: 
 

• DHL,  
• Schenker,  
• Green carrier,  
• Leas transport 

 
Isolamin AB använder idag ett affärssystemstöd som är inriktat på leveransplanering 
och transport som heter VTA. Beordring sker genom VTA-bokningsprogram, sedan 
görs en fraktsedel, när detta är gjort beställs transport, på fraktsedeln fylls även i om 
det är Isolamin AB som betalar frakt eller om det är mottagaren som betalar. 
 
Transportansvarig på Isolamin AB hävdar att det är en mindre bra kommunikation 
mellan produktionspersonalen och de som har hand om det administrativa arbetet, det 
vill säga, bokning av transport, samt veckoplaneringen. 
 
Leverans från Överkalix till Göteborg tar två dagar. Lastning brukar ta i genomsnitt 
två timmar. Isolamin AB har även en speciell godsmärkning för varje order. Det som 
exporteras samlastas av Fraktservice AB i Göteborg och skeppas sedan med båt till 
respektive destination. Flyg används bara vid expressleverans när något fattas eller 
har gått sönder för kund.94 
 
De sex vanligaste destinationerna för inrikestransporter är följande: 
 

• Motala  
• Stockholm  
• Karlskoga  
• Göteborg  
• Stenungsund  
• Bottnaryd 
 
De vanligaste destinationerna för utrikestransporter är följande: 
 
• Tyskland  
• Holland  
• Belgien  
• Österrike  
• England  
• Irland  
• Frankrike  
• Rumänien  
• USA 
• Singapore  
• Ryssland  
• Rumänien 

                                                
94 Landin Sivert, Transportledare, Isolamin AB 2008-02-26 
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4.1.2.3 Order- och leveransprocess 
95

 

                                                
95 Landin Sivert, Transportledare, Isolamin AB 2008-02-26 

Säljare på fält/Kundbeställning 

Inkommande order 
 
• Order läggs in i system 
• Order bereds 
• Order sätts i produktion  

• 3 linor A, B & C 
• A – standardpaneler 
• B – bygg/industripaneler 
• C – special/småplock 
• Klippning 
• Väntar på profilering i 

ordning för utleverans 
• Färdig limmat, uppvärms 
• PVC-duk läggs på (olika 

mönster, färg etc), 
skyddsplast 

• Kyls ned 
• Skarvning/profilering 
• Tillbehörsspecialtillägg 
• Limning 
• Ull skärs till, placeras på 

plåt  
• Pressning 
• Emballering 

o 4-vägspallar för 
container 

o 2-vägspallar för 
lastbil 

o stämpling 
o ordernr, lådnr 
o inplastning 
o vissa order spikas in 

i lådor tex de till 
arabländer 

Materialkontroll  

• Varje vecka  
• Inköp beställer nytt material 

Utleveranslista  

• Utifrån materialkontrollen 
tas en utleveranslista fram 
med vad som kan/ska 
produceras. Görs ca 2-3 
veckor i förväg. 

Detaljplanering för produktion  

Transportplanering – VTA  

• Ordersedel fås – 
vad/vart/hur 

• Grovplanering för 
utlastning – försöker 
samordna efter 
slutdestination 

• Beräknar antal 
flakmeter som behövs 

•  Har kontakt med 
Momec och Premec, 
planering vid samorder 

• Börjar ta kontakt med 
transportföretag, söker 
bästa alternativ 

• Avstämning med 
produktion om order 
är färdig för leverans 

• Transport beställs 

Huvudplanering  

Order i produktion 

Order transporteras 
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4.1.2.4 Logistik 
När en order placeras i färdigvarulagret är den klar för distribution, och transport kan 
beställas. Isolamin AB:s transportledare styr all lastning mot veckoslut i den mån det 
är möjligt. Tanken är att godset skall stå så kort tid som möjligt i färdigvarulagret. 
 
Antal orderingångar för 2007 var 1 166 stycken. Det levererades under 2007 1 184 
stycken order till kunder över hela världen.  Totalt antal tillverkade kvadratmeter av 
panel för alla order var 360 857 kvadratmeter. Isolamin AB:s totala försäljning 
uppgick till 171.37 miljoner kronor. Av Isolamin AB:s 1 184 leveranser under 2007 
var 147 stycken försenade vilket innebär en procentsats för försenade leveranser på 
12,4 %. Detta resulterar i en leveransprecision på 87,6 %. Antal felfria veckor under 
2007 (det vill säga utan förseningar) uppgår till 11 veckor eller 23,4 %. 76,6 % av 
2007 års veckor överskred veckoplaneringen och det blev därmed försenade 
leveranser och uppskjuten produktion. Kvalitetsbristkostnader för Isolamin AB år 
2007 uppgår till 594 347 kronor. Tabell 3 
 
Godsmärkningen på Isolamin AB:s gods innehåller kunds namn och adress samt ett 
specifikt ordernummer. Godsmärkningen har även ett fraktsedelsnummer som 
används vid spårning av en order.  Det är ett specifikt fraktsedelsnummer som är 
kopplat till respektive kund. Detta nummer använder sedan kund för att kunna spåra 
order. Kund kan genom att gå in på speditörens hemsida, till exempel Schenker, se 
vart ordern befinner sig. 
 
Isolamin AB packar sina paneler i kollin innan leverans. Vikt per kolli varierar 
beroende på om det är ett kolli med 25 eller 50 paneler. Som mest väger ett kolli med 
50 paneler cirka 750 kg. Ett standardkolli brukar ha höjden 1,18 meter, bredden 0,61 
meter och längden 2,5 meter. Även här är variationen stor, som störst kan ett kolli ha 
höjden 0,65 meter, bredden 1,2 meter och längden 6 meter. Antal kollin per order kan 
variera från 3 till 100 stycken. 
 
Storlek på kollin för lister och hörnelement som är tänkt att gå till de order från den 
tänkta autolinan i Bottnaryd är varierande men brukar ha dimensionerna: höjden 0,47-
0,70 meter, bredden 0,61 meter och längden 2,6-3,10 meter. För hörnelement är 
höjden 0,50 meter, bredden 0,61-1,21 meter och längden 2,35-2,50 meter. 
 
Emballering av gods sköts idag manuellt av anställda på lagret, där emballering och 
utleverans sedan sker. Det är olika inpackningssätt beroende på vilket gods som skall 
levereras och dimensionsvariationerna är stora. För vissa leveranser exempelvis till 
Turkiet emballeras gods helt i en trälåda med träskivor på alla sidor. 
Emballeringstiden beror helt på order. Isolamin AB har tre anställda vilka arbetar med 
emballering. De packar paneler på pallar och plastar in allt gods som ska skickas iväg, 
inplastningen tar cirka 5 minuter per kolli. 
 
Isolamin AB använder sig av 4-vägspallar för container och 2-vägspallar för lastbil. 
Det finns även en stämpel på varje pall som visar att den är godkänd. Det används 
även en del specialtillverkade emballeringslådor för leveranser med speciella 
dimensioner. All tillverkning av pallar sköts av en lokal leverantör. 
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För lastning av in- och utgående gods har Isolamin AB två truckförare och två truckar. 
De prickar av och ser till att hela order blir levererade och vid inlastning att order är 
kompletta. Lastningstiden är cirka två timmar för att lasta en full lastbil. 96 

 
Bokning sker när en order är helt färdigproducerad och sköts av transportledare Sivert 
Landin. Sivert Landin jämför olika speditörers priser och väljer billigaste alternativet 
för den aktuella destinationen. 

 
Som tidigare nämnts i detta kapitel använder Sivert Landin sig av ett 
affärssystemstöd, VTA som är inriktat på leveransplanering och transporter. Från 
Isolamin AB går det maximalt 5 lastningar per dag. Lastning sker varje dag hela 
veckan men logistikansvarig försöker styra lastningen mot slutet av veckan och något 
mindre i början på veckan. Transporttid från Isolamin AB till Momec AB är två dagar 
med lastbil. 
 
Dagens totala transportkostnader: 
 

• Frakter och transporter totalt:  5 726 661 kr              
• Flygfrakt:      690 452 kr 
• Sjöfrakt:   1 249 427 kr 
• Utrikes biltransporter: 2 024 207 kr 
• Inrikes biltransporter: 1 229 916 kr 
• Övrig frakt och transport:     532 657 kr 

 
De länder Isolamin AB levererar mest till är USA, Canada, Sverige, Tyskland och 
Norge. De speditörer som används vid transporter till USA och Canada är Green 
carrier. För Sverige använder de oftast Schenker eller DHL som speditör. Transporter 
till Tyskland sköts av Van Dieren. Till Norge körs transporterna med speditören 
Vikstrands. 97 
 

                                                
96 Landin Sivert, Transportledare, Isolamin AB 2008-02-26 
97 Landin Sivert, Transportledare, Isolamin AB 2008-02-26 
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Tabell 3, Isolamin AB 2007 

Isolamin AB, 2007      

Fem länder dit 
företaget levererar 
mest  

Usa Canada Tyskla
nd 

Sverige Norge 

Transporttid till 
respektive land 

4-5veckor 4-5 veckor 4-5 
veckor 

2 dagar 2-dagar 

Hur många 
leveranser 2007 

26 
containrar 

17 
containrar 

80 st 
leverans
er 

614 st 
leveranse
r 

92 st 
leveranser 

Antal flakmeter/ 
Container/leveranse
r 

26 
containrar 

17 
containrar 

Fakta 
saknas 

Fakta 
saknas 

Fakta 
saknas 

Pris per 
flakmeter/container 

30 000 
kr/container 

35 000 
kr/container 

1 470 
kr/flm 

800 
kr/flm 

2 205 
kr/flm 

Antal kolli per 
leverans i 
genomsnitt 

3-100 st 3-100 st 3-100 st 3-100 st 3-100 st 

Genomsnittligt 
värde per kolli  

15 000 kr 15 000 kr 15 000 
kr 

15 000 kr 15 000 kr 

Speditörer till 
respektive land 
 

Green 
carrier 

Green 
carrier 

Van 
dieren 

Schenker  Vikstrands 

4.1.3 Premec AB 

Premec AB ligger i Dals Ed, företaget monterar våtrum och utför även sampackning 
av våtrumskomponenter till flatpacks. Flatpacks inkluderar de komponenter som kund 
behöver för att montera våtrum på plats. Premec AB tillverkar, i liten skala, även 
vattenrör till de våtrum företaget levererar. Idag har Premec AB 17 anställda; 11 som 
sköter montering och sampackning av flatpacks samt sex tjänstemän. Premec AB 
accepterar ungefär 60 order och levererar cirka 1 700 våtrum per år, varav 50 % är 
flatpacks. Omsättningen för 2008 beräknas att uppgå till 64 miljoner kronor vilket är 
en fördubbling sedan 2005. De flesta order kommer från offshore-industrin men 
Premec AB har även introducerat sig inom byggindustrin för studentlägenheter och 
kommer under år 2008 leverera 650 våtrum till studentlägenheter i Malmö. Vanligtvis 
levererar Premec AB ungefär 500 våtrum till fastlandet och därmed 1 200 våtrum till 
offshore-industrin, fartyg och kryssare.98 
 
Under de senaste tre åren har efterfrågan på våtrum ökat tillsammans med Premec 
AB:s monteringskapacitet och idag monterar företaget på maximal kapacitetsnivå. 
Premec AB har en del fördelar på grund av att företaget till största del ägnar sig åt 
montering av våtrum och inte någon producerande kärnverksamhet. En av förmånerna 
är färre antal komponenter och därmed färre antal processer som måste fungera 
parallellt. Det leder till reducerade hanteringskostnader, lagerkostnader, produkter i 
arbete samt minskad risk för förseningar. Färre processer samt färre komponenter i 
omlopp bidrar även till att företagets olika aktiviteter blir enklare att strukturera och 
                                                
98 Larsson Uno, Platschef, Premec AB 2008-04-11 
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standardisera för en effektivare verksamhet. Detta är förmåner som Premec AB har 
tagit till vara på, vilket direkt reflekteras av företagets prestation. Till exempel har 
Premec AB en imponerande leveransprecision vilken i stort sett uppgår till 100 %. De 
framställer ungefär 10 färdigmonterade våtrum per dag och genomloppstiden för 
montering av ett våtrum uppskattas att vara mellan två och tre dagar. En ökad 
monteringsvolym skulle kräva ytterligare personal och/eller utbyggnad. Om en 
expansion genomförs och efterfrågan sjunker eller planar ut kommer det att resultera i 
överkapacitet.99 

4.1.3.1 Problem 
Flaskhalsen för Premec AB:s montering är leveranser av dörrar från Momec AB. 
Dörrleveranserna är i ofta försenade vilket får en direkt inverkan på Premec AB:s 
monteringsflöde. Premec AB måste i första hand rätta sig efter kunds leveransdatum 
och därefter se konsekvenserna av de försenade dörrarna. Premec AB har då tre 
alternativ:100 
 

1. Vanligtvis monteras dörrarna i ett tidigt stadium i monteringslinan, dock kan 
dörrarna för vissa varianter av våtrum monteras i ett sista steg, beroende på 
vilken flexibilitet helhetsmonteringen har med hänsyn till dörrmonteringen på 
våtrummet.   

2. Beroende på överenskommet leveransdatum på ordern kan Premec AB bli 
tvungna att leverera våtrummen och/eller flatpacks utan tillhörande dörrar. 
Dörrarna anländer i detta fall till kund genom en kompletterande leverans. 

3. Premec AB:s montering får stå still i väntan på de försenande dörrarna. 
 
Ett tidigare problem för Premec AB var att alla våtrum hade samma pris oavsett 
orderkvantitet, vilket resulterade i att Premec AB förlorade täckningsbidrag vid små 
order. Premec AB har numera priser som bättre speglar kostnaderna för utfört arbete 
per våtrum, än innan, och har därmed ökat täckningsbidraget för order med liten 
kvantitet. Momec AB och Isolamin AB har fortfarande detta problem men hänvisar 
till de tillfällen då en kund lägger en liten order för att senare komma tillbaka och 
lägga en stor order.101 

4.1.3.2 Order- och leveransprocess 

• Offert – inkommer ifrån säljare där kund faststället antal våtrum, mått för 
våtrummen och pris. 

• Ordererkännande – vilket inkluderar mycket manuellt arbete bland annat i 
Word. 

• Ordererkännande till montering – innebär mycket manuellt arbete och 
ledtiden är vanligen sex veckor från det att ett ordererkännande upprättats till 
det att monteringen startar. Detta beror på att Premec AB monterar mot 
kundorder vilket gör att ledtiden förlängs.  

• Ritning och konstruktion – av en kundorder inkluderar en veckas arbete vilket 
beror på att varje order är helt unik och därför kräver en ny ritning respektive 
konstruktion. Tidigare konstruktioner sparas och kan senare användas vid 
liknande order för att underlätta konstruktions- och ritningsarbetet.  

                                                
99 Larsson Uno, Platschef, Premec AB 2008-04-11 
100 Larsson Uno, Platschef, Premec AB, 2008-04-11 
101 Johansson Jan, Data- och kvalitetsansvarig, Larsson Uno, Platschef, Momec AB 2008-04-11 
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• Inköp - av material och komponenter sker mot kundorder och med hänsyn till 
dess ledtid. 

• Orderberedning – betyder att våtrummet konstrueras i Cad. 
• Cad till montering – tar vanligen två veckor. 
• Ytterligare inköp – sker beroende på ledtiden och säkerhetsnivån av 

komponentens efterfrågan. 
• Montering – av kompletta våtrum och/eller sammanpackning av komponenter 

till flatpacks. 
• Emballering – av gods 
• Transport -  

o för lastbilar kan beställas med kort varsel men oftast två dagar i förväg 
o för sjöfart krävs mer framförhållning och Premec AB går ut med en 

offert till de olika transportföretagen en vecka innan leveransen ska 
ske. 

• Ordern levereras – till kund och eventuella flatpacks returneras. 
• Återrapportering – av leveransprecision, kundtillfredsställelse, använda 

komponenter dokumenteras i programmet Pro Quis, ett kvalitets- och 
statistikprogram.102 

4.1.3.3 Ingående material 

• Golven – tillverkas av Svedal, med Cad – ritningen som mall, och levereras till 
Premec AB färdiga för montering 

• Väggarna – tillverkas av Bo Lundqvist vid Långedsplåt i Dals Långed, men 
plåten kommer från Isolamin AB. Anledningen till att Isolamin AB inte 
tillverkar dessa väggar är att variantfloran är mycket stor vilket i sin tur kräver 
många omställningar. 

• Dörrar – levereras från Momec AB och ställer ofta till med problem då 
leveranserna inte kommer på utsatt datum. 

• Speglar – kommer från Polen 
• Handtag och hängare – kommer från Italien 
• Toaletter och kranar – kommer från Tyskland. 

 
Komponenter vilka Premec AB beställer ska alltid komma direkt ifrån leverantörens 
fabrik utan några mellanhänder och varje komponent ska ha minst två leverantörer, 
för att skapa konkurrens och säkerställa Premec AB:s leveransprecision.103 

4.1.3.4 Inköp, leveranser och transporter 
Premec AB köper in material mot order till 90 % och endast 10 % tas ifrån lager. 
Beställningar sker efter kundorder och beroende på material/komponenters ledtid, 
detta för att våtrum ska kunna levereras i tid. Premec AB:s montering är Just - In – 
Time – baserad vilket ställer extra krav på att leveranser sker på utsatt tid. Då 
försenade leveranser lätt kan resultera i stillestånd och förseningar till Premec AB:s 
kunder. En av Premec AB:s styrkor och en av anledningarna till deras höga 
leveransprecision är att de noggrant följer inköpta komponenter och material. Det gör 
det möjligt för Premec AB att upptäcka potentiella problem och avhjälpa dem innan 
de får några konsekvenser för deras montering och/eller leverans. Premec AB 
använder sig av en grov produktionsplanering/monteringsplanering som, för ett år 
                                                
102 Johansson Jan, Data- och kvalitetsansvarig, Larsson Uno, Platschef, Momec AB 2008-04-11 
103 Larsson Uno,  Platschef, premec AB, 2008-04-11 
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framåt, visualiserar hur många våtrum som ska monteras per vecka. Premec AB kan 
därmed enkelt läsa av hur många våtrum de har planerat att montera samt hur många 
våtrum de har monterat sen den senaste utleveransen. Planeringen ger en överblick 
över monteringen och Premec AB kan tidigt avläsa när de behöver beställa transporter 
och standardkomponenter. Tanken är att utleveranser av de färdigmonterade våtrum 
och flatpacks ska ske i slutet av veckan men utleveranser förekommer även övriga 
dagar.104 
 
Vid förhandling av inköp/inköpsavtal gällande priser av komponenter till våtrum har 
Premec AB som regel att frakten alltid ska inkluderas i kostnaden för ordern. Kostnad 
för beställning ska alltså inte kunna adderas med någon kostnad för frakten. På varje 
våtrum och flatpack för utlevereras fästs en etikett för godsmärkning vilken beskrivs 
mer utförligt under nästa rubrik. 4.1.3.6 Logistik.105 
 
Flatpackens lådor är gjorda av trä och snickras ihop av ett mindre företag i trakten. 
Lådorna returneras efter användning för återanvändning. Flatpacks är även positivt ur 
transportsynpunkt eftersom de är av mindre storlek än färdigmonterade våtrum. Vid 
lastning tar ett våtrum lika stor plats som två och ett halvt flatpacks. 106 
 
Premec AB levererar mestadels till USA och England vilket inkluderar båttransport av 
containrar. För att beställa och få tillgång till containrar för transport krävs viss 
framförhållning. Premec AB går därför vanligtvis ut med en offertförfrågan och gör 
en preliminär bokning en vecka innan leveransdatum. Premec AB kan, till skillnad 
mot Momec AB och Isolamin AB, beställa transporter i förväg på grund av den 
noggranna material- och komponentbevakningen. Lagerytan hos Premec AB är 
begränsad och därför är det viktigt att in- och utgående gods kan planeras och att 
planeringen även kan realiseras. I annat fall skulle lagerytan inte räcka till. Lagret 
omsätts en gång per månad vilket väl beskriver situationen.107 

4.1.3.5 Logistik 
Premec AB har en mycket hög leveranssäkerhet samt leveransprecision och enligt 
Uno Larsson är deras leveransprecision näst in till 100 procent. Antalet inkomna order 
2007 var 50 stycken vilket resulterade i att 1 175 stycken monterade/sammanpackade 
våtrum levererades till olika kunder runt om i världen med hjälp av 120 leveranser. 
Varje enskilt färdigmonterat våtrum väger mellan 350 och 500 kilo och 
flatpacksmåtten är; bredd 1,5 meter, längd 2,3 meter och höjd 0,8 meter. Eftersom 
våtrum kan ha många olika utformningar och designer är det svårt att bestämma 
bredder, längder samt höjder.108 
 
Färdigmonterade våtrum emballeras en i ”packmaskin” vilket tar ungefär tio minuter. 
De omonterade våtrummen skyddas av en träkonstruktion för flatpacks. På varje 
våtrum och flatpack för utleverans fästs en etikett som inkluderar följande sex 
informationspunkter;109 
 

                                                
104 Larsson Uno, Platschef, Premec AB 2008-04-11 
105Johansson Jan, Data- och kvalitetsansvarig, Larsson Uno, Platschef, Premec AB 2008-04-11 
106 Larsson Uno, Platschef, Premec AB 2008-04-11 
107 Larsson Uno, Platschef, Premec AB, 2008-04-11 
108 Larsson Uno, Platschef, Premec AB, 2008-04-11 
109 Larsson Uno, Platschef, Premec AB, 2008-04-11 
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• Monteringens/sammanpackningens datum 
• Produktionsnummer 
• Vilket projekt våtrummet tillhör 
• Vilken kund våtrummet/flatpacken ska till 
• Till vilket däck och rumsnummer 
• Certifikat 
• Löpnummer som gör det möjligt för både kund och leverantör att spåra gods 

 
Beställning av lastbilstransporter sker ett par dagar i förväg och Premec AB har ett 
antal transportföretag som företaget använder. Dessa speditörer är: Transfargo, Green 
carrier, EGL, UTI och Schenker, vilka har årligaavtal med Premec AB som inkluderar 
alla inrikestransporter. Premec AB sluter även årliga prisavtal med övriga 
transportföretag, vilka transporterar trailers, men de inkluderar inte några bestämda 
transportrutter. Detta skiljer lastbilstransporterna från sjöfartsföretagen vilka inte ingår 
några prisavtal med Premec AB. Detta gör att priser varierar från transport till 
transport. Beställningar av sjötransport kräver även mer framförhållning vilket 
betyder att Premec AB skickar en offert till det aktuella transportföretaget en vecka 
innan Premec AB önskar att den aktuella leveransen ska äga rum. 110 
 
Nedan visas bland annat en tabell, tabell 4, över de fem vanligaste 
destinationerna/länderna som Premec AB levererar till. Tabellen visar även 
transporttider till respektive land/destination, antal våtrum som respektive land fått 
levererat samt hur många flakmeter leveranserna krävt.  
 
För transporter till Norge, Turkiet och övriga Europa väljer Premec AB 
transportföretag efter det billigaste priset och mest förmånliga transportförhållandena 
för den aktuella transporten/destinationen. Dessa priser uppdateras kontinuerligt av 
Premec AB. För transporter till USA anlitar Premec AB vanligen Green carrier och 
vid transporter till England anlitas oftast Transfargo. Inrikestransporter sköts enligt 
avtal av Schenker, vilket även nämns i ett tidigare textstycke.111 
 
Leveranser inkluderar vanligtvis åtta till tolv stycken färdigmonterade våtrum, alltså i 
genomsnitt tio våtrum, och i genomsnitt 14 flatpacks. Lastningen av en trailer tar cirka 
45 minuter för både färdigmonterade våtrum och flatpacks vilket utföras av en 
truckförare. Det genomsnittliga priset för ett våtrum är 35 000 kronor vilket betyder 
att kapitalbindningen för en leverans med färdigmonterade våtrum är mellan 280 000 
kronor och 420 000 kronor, enligt nedan.112 
 

•   8 våtrum * 35 000 kronor = 280 000 kronor per transportdag  
• 12 våtrum * 35 000 kronor = 420 000 kronor per transportdag 

 
För leveranser med endast flatpacks blir kapitalbindningen 490 000 kronor, enligt 
nedan. 
 

• 14 våtrum * 35 000 kronor = 490 000 kronor per transportdag 
 

                                                
110 Larsson Uno, Platschef, Premec AB, 2008-04-11 
111 Larsson Uno, platschef, Premec AB, 2008-04-11 
112 Johansson Jan, Data- och kvalitetsansvarig, Larsson Uno, platschef, Premec AB, 2008-04-11 
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Den årliga transportkostnaden, vilken inkluderande båt- och lastbilstransporter, för 
Premec AB är 2.1 miljoner kronor.  Enligt platschef på Premec AB står båt- 
respektive lastbilstransporterna för 1.05 miljoner kronor vardera.  

Tabell 4, Premec AB 2007 

Premec AB 2007      
Fem länder dit 
företaget levererar 
mest  

USA England Sverige Turkiet Norge 

Transporttid till 
respektive land 

4 veckor 4 dagar 1-2 dagar 10 dagar 1-2 dagar 

Antal leveranser  593 st 185 st 113 st 105 st 62 st 
Antal 
flakmeter/container 

711,6 flm 222,0 flm 135,6 flm 126,0 flm  74,4 flm 

Pris per 
flakmeter/container 

30 000kr 
per 
container 

26 000kr 
per trailer 

8 000kr 
per trailer 

Isolamin AB 
sköter de 
transporterna 

16 000kr 
per trailer 

Antal kollin per 
leverans i 
genomsnitt 

Tio Tio Tio Tio Tio 

Genomsnittligt 
värde per kolli  

35 000kr 35 000kr 35 000kr 35 000kr 35 000kr 

Speditörer till 
respektive land 

Green 
Carrier  

Transfargo Schenker Olika, 
EGL och 
UTI 

Olika,  
EGL och 
UTI 
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4.1.4 Sammanställning Momec AB, Isolamin AB och Premec AB 

Tabell 5, Sammanställning 1, 2007 

Baserat på 2007 Momec AB Isolamin AB Premec AB 
Orderingång  904 order 1166 order 50 order 
Antal leveranser 900 stycken 1184 stycken 120 stycken 
Godsmärkning Färggodsmärkning 

Pallista och 
packlista 

Fraktsedel och 
palletikett 

Klisteretikett, 
fraktsedel och 
packlista 

Spårningsmöjligheter Genom 
fraktnummer och 
ordernummer 

Genom 
ordernummer på 
speditörernas 
hemsida 

Varje kolli har ett 
ordernummer/ 
fraktnummer som 
går att söka på 
genom 
speditörernas 
hemsida 

Tillverkad 
volym/antal/kvm 

11 000 stycken 360 857 m2 1 175 våtrum 

Volym och vikt/kolli 1,2 m3, 670kg 360-750 kg 2,76m 3 – flatpacks 
350-500kg/våtrum 

Emballering Träpall och 
plastning 

Plastemballering, 2 
och 4-vägspall 

Träpall, och 
inplastning i 
packmaskin 

Emballeringstid 1h/kolli 5 minuter för 
inplastning/ kolli 

10 minuter för 
inplastning/ kolli 

Bemanning för 
lastning 

2 anställda 3 anställda 1 anställda 

Lastningstid 0.5 h 2 h 0.75h / container 
Genomsnittligt värde 
för ett kolli 

80 000 kr/kolli 15 000 kr /kolli 18 
paneler 

35 000kr/våtrum 

Genomsnittligt antal 
kollin/order/leverans 

2 kollin 3-100 kollin 8-12 kollin 

När bokas transport När ordern är 
emballerad och 
klar för leverans  

Transport bokas 
när transportledare 
får ett klartecken 
av produktion att 
ordern är klar och 
emballerad. 

För 
lastbilstransporter 
kontaktas 
transportföretaget 
cirka två dagar 
innan 
leveransdatumet. 
För båttransporter 
skickas en offert ut 
en vecka innan 
transporten ska äga 
rum. 
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Fortsättning sammanställning 1, 2007 
Hur bokas transport Telefonsamtal till 

speditör eller via 
Schenkers 
transportboknings- 
program. 

Speditör kontaktas 
av transportledare 
som bokar via 
telefon. Samma 
procedur för 
båttransport. 

Båttransport sker 
med en offert som 
skickas ut ifrån 
Premec AB. 
För 
lastbilstransporter 
kontaktas 
transportföretaget 
via telefon cirka 
två dagar innan 
leveransdatumet 

Avtal/Avtalsfritt Fasta priser enligt 
årsavtal 

Har inte några 
avtal. Väljer fritt 
mellan olika 
speditörer 

Båt är avtalsfritt. 
Med 
lastbilstransporter 
har Premec AB 
årliga prisavtal. 
Inrikestransporter 
sköts av Schenker 

Antal speditörer 1.DSV 
2.DFDS 
3.Nils Hanssons 
åkeri 
4.Schenker 
5.Baltransport – 
flyg och container 
från Gbg 
6.Vid express 
leveranser används 
andra speditörer 
utöver de 
kontraktsbelagda, 
ett exempel på 
detta är TNT 
 

1.DHL 
2.Schenker 
3.Green Carrier 
4. Vikstrands 
5.Van dieren 

1.Transfargo 
2.TrailersEuropé 
3.Green Carrier 
4.UTI 
5. EGL 

Total 
transportkostnad 

2 300 000 kr 5 726 661 kr 2 100 000 kr 

Genomsnittlig 
kostnad per leverans 

2 555 kr 4 836 kr 17 500 kr 

Omsättning 55 000 000 kr 165 000 000 kr 50 000 000 kr 
Transportkostnad 
dividerat med 
omsättningen för 
respektive bolag 

 
4,18 % 

 
3,45 % 

 
4,2 % 

Leveransprecision 10 – 20 % 87,6 % 99 % 
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Tabell 6, Sammanställning 2, 2007 

Baserat på 2007 Momec AB Isolamin AB Premec AB 
Fem länder dit 
företaget levererar 
mest  

Norge, Sverige, 
USA, England, 
Holland 

USA, Canada, 
Tyskland, Sverige, 
Norge 

USA, England, 
Sverige, Turkiet, 
Norge 

Transporttid till 
respektive land 

Norge = 3-7 dagar 
Sverige = 1-2 dagar 
USA = 30 dagar 
båt, 2-3 dagar flyg 
England = 7 dagar 
Holland = 3-4 
dagar 

USA =4-5 veckor  
Canada = 4-5 
veckor 
Tyskland = 4 dagar 
Sverige = 2 dagar 
Norge = 2 dagar 

USA = 4veckor 
England = 4 dagar 
Sverige = 1-2 
dagar 
Turkiet = 10 
dagar 
Norge = 1-2 dagar 

Antal leveranser  Norge =150 st 
Sverige= 300 st 
Usa =110 st 
Holland =115st  
England = 120 st 

USA=26 containrar 
Canada=17 
containrar 
Sverige=614 order 
Tyskland=80 order 
Norge=92 order 

USA = 
593våtrum 
England = 
185våtrum 
Sverige = 
113våtrum 
Turkiet = 
105våtrum 
Norge = 
62våtrum 

Antal 
flakmeter/container 

Fakta saknas USA= 26 
containrar 
Canada=17 
containrar 
För övriga land 
saknas fakta 

Siffrom i flm 
USA = 711,6 
England = 222,0 
Sverige = 135,6 
Turkiet = 126,0 
Norge = 74.4 

Pris per 
flakmeter/container 

Norge: 0,5 flm = 
771-2198 kr, >12 
flm = 580-1600kr 
Holland: 0,5 flm = 
1612kr, Full trailer 
= 11 740 kr  
USA: 11-15 USD/ 
m3 , 20fot = 210-
315 USD 
40 fot = 420- 660 
USD(+ 7% CAF till 
USA west coast) 
Sverige: 54,31- 
125,60 kr/100 kg 
England166-190 
kr/ 100kg 
Oljetillägg 20,3% av 
fraktbeloppet 

Canada = 35 000 kr 
per container 
USA= 30000 kr 
Tyskland= 20000 
per trailer 
Sverige= 16000 för 
20 flakmeter 
Norge=30000kr per 
trailer 

USA: 30 000kr 
per container 
England: 
26 000kr per 
trailer 
Sverige: 8000kr 
per full trailer 
Turkiet: Sköter 
Isolamin AB 
Norge: 16 000kr 
per full trailer 

Antal kollin per 
leverans i 
genomsnitt 

2 kollin 3-100 kollin 10 kollin 
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Fortsättning tabell 6 
Genomsnittligt 
värde per kolli  

80 000kr 15 000 kr/ ett kolli 
med 18 paneler 

35 000kr per 
våtrum 

Speditörer till 
respektive land 

 DSV - Norge, UK 
Schenker - Sverige 
Nils Hanssons 
Åkeri - Holland 
UTI el Baltrans – 
USA 

USA & 
Canada=Green 
carrier 
Tyskland= Van 
dieren 
Norge= Vikstrands 
Sverige= DHL, 
Schenker mm 

USA = Green 
Carrier 
England = 
Transfargo 
Sverige = 
Schenker 
Turkiet & Norge 
har olika 
beroende 
prisvariationer. 

4.1.5 Logistikcentra – IMG  

Det tänkta logistikcentrat kommer troligtvis att vara beläget i Bottnaryd och behandla 
cirka 500 order per år för paneler. Dessa order består av paneler ifrån den planerade 
automatlinan i Bottnaryd vilken enligt plan kommer att producera 200 000 kvm per 
år. Till panelerna behövs en komplettering av lister, hörnelement och specialdetaljer i 
olika storlekar från Isolamin AB i Överkalix, alternativt kommer dessa produkter från 
externa leverantörer eller ifrån Momec AB. Volymmässigt i kubikmeter rör sig 
kompletteringarna om cirka 20 % av respektive panelvolym. Förutom paneler och 
lister tillkommer det till logistikcentrat flatpacks av våtrum från Premec AB och 
samtliga dörrleveranser från Momec AB. 
 
IMG AB har tankar på att öka sin reservdelsförsäljning genom logistikcentrat. I detta 
fall blir det ett naturligt utfall att göra alla inköp av reservdelar och många 
standardprodukter genom logistikcentrat. Om detta blir verklighet kan våtrum i 
flatpacks med enkelhet packas ihop i Bottnaryd eftersom alla väggpaneler och dörrar 
kommer att tillverkas av Momec AB och övriga beståndsdelar är de samma som ingår 
i reservdelsförsäljningen. Det rör sig för närvarande om 850 stycken flatpacks per år, 
och logistikcentrat kan då överta den sammanpackning av flatpacks som Premec AB 
idag står för. Eventuellt kommer även vissa kompletteringar av lister från externa 
leverantörer gå till logistikcentrat. En annan möjlighet är att dessa detaljer kan 
tillverkas av Momec AB. Logistikcentrat bör även hantera alla leveranser från Momec 
AB då tanken är att de ska vara belägna vägg i vägg.  

Marknadsmässigt kommer det fortsatt att vara dominerat av Europa och speciellt 
byggindustrin i Sverige och offshore i Norge. Även offshore i USA kommer att vara 
en stark marknad. Utöver detta kommer även försäljning att ske inom övriga Europa, i 
Sydostasien och delvis i Sydamerika. 
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Produktmässigt betraktas idag dörrar från Momec AB främst vara till offshoresektorn. 
Avsikten är att i framtiden bredda och slå sig in på landbaserade marknader. Paneler 
från Isolamin AB består av 50/50 offshore- och byggindustrin, byggindustrin är 
främst på svensk marknad. Målet är en kraftig ökning på paneler för kryssningsfartyg 
med marknader i Finland, Frankrike, Tyskland och Italien. Våtrum är helt dominerat 
av offshore men ökar även på landsidan för exempelvis studentrum och eventuellt 
lågprishotell. Den största marknaden på landbaserade våtrum i det korta perspektivet 
är Sverige. IMG AB har framtidsplaner på att tillverka kompletta hytter på cirka sex 
till sju kvadratmeter där ett våtrum ingår, detta till offshoremarknaden.113  

För den tänkta konsolideringen och logistikcentrat finns tretton punkter framtagna av 
IMG AB för att förenkla beslut och utförande av det tänkta scenariot, dessa punkter 
är: 

• Samordningskrav 
• Orderhantering 
• Styrning 
• Godsmärkning 
• Packning 
• Transportsätt 
• Transporttider 
• Sampackningsynpunkter 
• Bemanning 
• Utrustning 
• Lokalytor 
• Tranportkostnader 
• Hanteringskostnader 

114  

4.2 Benchmarking  

4.2.1 Stora Enso Packaging AB 

4.2.1.1 Dagsläget 
Stora Enso Packaging AB, Jönköping är en av Stora Enso Packaging AB:s tre 
tillverkningsenheter i Sverige. Fabriken ligger på Torsviks industriområde och har 
drygt 200 anställda. De övriga fabrikerna är belägna i Skene och Vikingstad. 
Koncernen har försäljningskontor på dessa platser och totalt 530 anställda, utöver 
detta finns ytterligare tre fristående försäljningskontor i Sverige och ett i Danmark 
tillhörande Stora Enso Packaging AB.  
 
Stora Enso Packaging AB i Jönköping tillverkar främst wellpapp av tunnare kvaliteter 
och wellpapp med högkvalitativt tryck. Fabrikens produktionsvolym är 70 miljoner 
m² per år och deras marknad är till 95 % inom Sverige. Skenes fabrik inom koncernen 
specialiserar sig på kraftiga kvaliteter och stora emballage. Produktionsvolym är även 

                                                
113 Nordwall Anders, rådgivare IMG, 2008-04-17 
114 Nordwall Anders, rådgivare IMG, 2008-04-17 
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här 70 miljoner m² per år. I Vikingstad tillverkas slitslådor. Denna produktionsvolym 
är 40 miljoner m² per år. Tillsammans har de tre tillverkningsenheterna en 
årsproduktion på ca 180 miljoner m². Det kan även jämföras med att det varje dag 
tillverkas en 1 meter bred ”wellpappvägg” som sträcker sig 75 mil, i fabrikerna. 
 
Möjligheterna för wellpapp som förpackningsmaterial är i stort sett obegränsade. 
Materialet är starkt, flexibelt och tåligt. Det består av vågskiktspapper (fluting) och 
planskiktspapper (liner). Kombinationen av dessa två utgör en förpackning med 
styrka, fasthet, flexibilitet och skydd. Wellpapp tillverkas i flera olika kvaliteter och 
utföranden.  
 
Stora Enso Packaging AB arbetar med skräddarsydda produkter efter kunds önskemål 
och där igenom konstruktion mot order. Det finns inget bassortiment utan idag har 
företaget 30 000-40 000 olika varianter på produkter. Hela order-, produktion- och 
leveransprocessen är kundorderstyrd. Först tas en ritning fram för varje produkt sedan 
bereds order hos design- och konstruktionsavdelningen. En överenskommelse med 
kund görs om hur den aktuella produkten ska packas, emballeras samt när den ska 
levereras. Efter detta moment läggs ett avrop i systemet och en tillverkningsorder 
bereds. Första gången en produkt/order går i produktion är denna extra bevakad för att 
se att tillverkningen blir rätt. Efter första körningen görs ännu en avstämning mot 
kund, att denne är nöjd med resultatet, sedan läggs order i ett ”repeatfack” och kund 
kan beställa hur många exemplar som önskas av produkten.   

4.2.1.2 Order- och leveransprocess 

Hur lång genomloppstiden är beror till 95 % på maskinerna, Stora Enso Packaging 
AB har som mål att denna tid inte ska överstiga två veckor. För att lyckas med detta 
har de satt in ett extraskift nattetid utöver tvåskiften på dagtid, även extraskift på 
lördagar förekommer.   

Order-, produktions- och leveransprocessen är indelad i sex huvudsteg: 

1. Orderberedning – för en ny produkt tar det ungefär en vecka för design- och 
konstruktionsavdelningen att komma överens om hur order ska utföras. 
Orderberedning och anskaffning av verktyg och klicéer tar ytterliggare en 
vecka. Stora Enso Packaging AB arbetar efter att kunna ta fram en order på 10 
arbetsdagar. 

2. Planeringsprocess – startar med att en preliminär körplan utförs. En order 
läggs in i systemet och kunds önskade/krävda leveranstid analyseras mot 
orders ställtid, beläggningstid och övrig hanteringstid i en grovplanering för 
produktionsverksamheten de närmsta två veckorna. Utifrån resultatet ges ett 
svar på om Stora Enso Packaging AB kan acceptera en order eller inte.  

3. Körplan – Efter grovplaneringen är färdig och det är klart vilka order som ska 
gå i produktion görs en slutgiltig körplan vilken innehåller exakta 
beläggningstider, ställtider, vilka maskiner, vilken wellpapphöjd och vilket 
papper som ska användas (det finns cirka 100 olika varianter att välja på).115 

                                                
115Stora Enso Packaging AB,  www.storaensopackagingAB.se 2008-04-15  
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4. Tillverkning –  

o Först tillverkas wellpapp som slutligen blir till fyrkantiga ark. Här är 
det viktigt med planeringen då wellpappen inte går att göra för smal 
eller för bred. Produktionspersonalen försöker alltid att hitta minst två 
order med samma bredd för att optimera wellpappmaskinen.  

o När arket är färdigt går detta in i konverteringen, denna behandlar tre 
moment, och en order kan innehålla ett, två eller tre av dem. 
Momenten är: 

� Tryckning 
� Stansning 
� Limning 
 

  Körplanen är relativt öppen för personalen. Den är datoriserad och 
personalen får upp den på en dataskärm. Utifrån denna körplan kan de 
anställda välja vilka order som ska köras, detta kallas även finplanering 
för att optimera produktionen. Det enda måste som personalen har är 
om logistikavdelningen har sätt en röd lapp på någon order, då ska 
denna prioriteras före de andra.  

 

5. Transportbeställning – utförs när order är i sista maskinen eller precis är 
färdig, beställningen är baserad på antal flakmeter som den aktuella ordern 
behöver. Stora Enso Packaging AB kör i stort sett endast med DHL och 
Schenker efter årliga avtalade priser/flakmeter. De har även vissa andra 
transportörer för speciella destinationer, totalt använder de sig av fem 
speditörer.  

6. Emballage och packning på pall – Godset emballeras efter kunds önskemål, 
vissa plastas in andra inte, kund kan även välja på olika sorters pallar. Efter 
emballering är order klar för transport vilket görs samma dag eller dagen efter. 

Stora Enso Packaging AB har ett visst antal nyckelmaskiner, dessa optimeras hela 
tiden för att inte komma efter i produktionen. Ibland stängs andra maskiner av för att 
kunna fokusera på nyckelmaskinerna vid tidsbrist.  

Genomloppstiden i produktionen är ett till tre dygn, Stora Enso Packaging AB har 
ingen möjlighet att lagra färdigt gods därför krävs en snabb omsättning. Däremot 
lagrar Stora Enso Packaging AB 20 % mot kund, vilket ligger och väntar på 
beställning i ett lager som hyrs av DHL. Denna tjänst tar Stora Enso Packaging AB 
bra betalt för av deras kunder och är till för flexibilitet. Till exempel Husqvarna AB 
lägger dagsbeställningar på hur många produkter de önskar få och för att hela tiden 
kunna möta deras behov, har de kommit överens om produkter som lagras. 116 

                                                
116 Millegård Lennart, Stora Enso Packaging AB, Jönköping, 2008-04-15 
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4.2.1.3 Materialhantering 

Stora Enso Packaging AB köper in papper från flera olika leverantörer, de har ett 
bassortiment på fyra till fem och lika bredder dessa lager sköts av leverantörerna när 
det sjunker till beslutat antal rullar av en sort levereras ett bestämt antal nya. Färger 
för tryck finns i 12 olika grundfärger, dessa kan blandas till i stort sett vilken färg som 
helst i fabrikens färgkök. När färgen är blandad och godkänd av kund sparas receptet 
för framtida leveranser av samma färg. Detta är en stor ekonomisk besparing då 
företaget tidigare köpte in en färg till varje tryck även om företaget inte skulle 
använda den mängd som behövdes införskaffas.117 

4.2.1.4 Logistik 

Godsmärkning på Stora Enso Packaging AB sker genom en godsflagga där avsändare, 
kundnamn, leveransdatum, tillverkningsnummer, antal/pall, pallnummer, och vikt för 
den aktuella artikeln finns med. Denna godsflagga har även två streckkoder som 
innehåller exakt information och hur godset ska emballeras och packas på pall. I 
produktionen har varje order en tillverkningsspecifikationssedel vilken innehåller 
information om kund, tillverkningsnummer, leveransdatum, antal, vilka maskiner och 
i vilken följd materialet ska gå genom dem, de verktyg som ska användas och vilka 
färger som ska användas. Dessa båda märkningar gör att spårningsmöjligheterna är 
mycket goda både i produktionen och under transport. Stora Enso Packaging AB har 
cirka 300 order per vecka och 50-60 leveranser om dagen.118 

                                                
117 Millegård Lennart, Stora Enso Packaging AB, Jönköping, 2008-04-15 
118 Millegård Lennart, Stora Enso Packaging AB, Jönköping, 2008-04-15 



Resultat 

 54 

Kort fakta: 

Tabell 7, Stora Enso Packaging AB 

Baserat på 2007 Stora Enso Packaging AB AB, Jönköping 
Antal leveranser 34 000 stycken 
Godsmärkning Godsflagga med tillverkningsordernummer, TO-nr 
Spårningsmöjligheter Genom TO-nr kan godset spåras både i fabrik och under 

leverans 
Tillverkad kvm 70 miljoner kvm 
Emballering En del gods streckfilmas, annat går utan streckfilm direkt 

på pall detta sker genom automatisk pallettering, det vill 
säga buntning med buntningsband och streckfilmning. 

Emballeringstid Några minuter 
Bemanning för 
lastning 

Åtta personer arbetar på Stora Enso Packaging AB:s 
centrallager (personal hos SEP:s underleverantör 
Rosenlunds Logistics som sköter deras lager) 

Lastningstid Cirka 20 minuter per leverans, när gods är framplockat, 
beror på storleken av pallar och om de ska lastas i ett eller 
två lager, samt om det är rullar som ska lastas med 
klämtruck). 
 

Genomsnittligt värde 
för normalorder 

7 435 kr/order i transportkostnad och cirka 35 000kr i 
ordervärde. 

Genomsnittligt antal 
kollin/order/leverans 

Cirka 17 stycken kolli per leverans.  

 
När bokas transport När godset befinner sig i sista maskinen. 
Avtal/Avtalsfritt Stora Enso Packaging AB har olika avtalade priser/år för 

frakt, men inga avtal som säger att SEP måste använda sig 
av någon speciell speditör. 

Antal speditörer Två dominerande men fem totalt. 
Genomsnittligt antal 
flakmeter per 
leverans 

6,5 flakmeter 

Inpackningsmetod i 
lastil. 

Stora Enso Packaging AB använder gaffeltruckar för 
pallerat gods, och rull/klämtruckar för förtryckta 
pappersrullar och rondeller (skydd ovan och under 
pappersrullar är vad som avses med rondelle). 

119

                                                
119 Millegård Lennart, Stora Enso Packaging AB, Jönköping, 2008-04-15 
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Nyckeltal 

Stora Enso Packaging AB menar att företaget inte kan fokusera på för många 
nyckeltal och prestationsmått, de har därför tagit fram fyra stycken som de följer och 
försöker förbättra. Dessa är: 

• Leveransprecision = leveranser i rätt tid och rätt antal målet är minst 97% 

• Antal reklamationer – mål att maximalt ha 81 stycken per år 

• Pappersutnyttjande – mål att minst ha 90.3% 

• Produktivitet – mål att nå minst 280 kvadratmeter per arbetstimme 

Under 2007 hade Stora Enso Packaging AB en leveransprecision på 96,7%, 84 
stycken reklamationer, pappersutnyttjandet var 90% och produktiviteten 287 
kvadratmeter per arbetstimme. Här igenom nådde de i stort sett alla mål. 

4.2.1.5 Beläggning, aktivitetsplan och telefonmöte 
För att få en bra överblick av produktionens beläggning har Stora Enso Packaging AB 
en lägesprognos för beläggningssammanställning av produktionen, vilken uppdateras 
en gång per dag. Prognosen visar beläggning i konverteringen och per maskin, vilka 
maskiner som inte klarar order för leveranstid på två veckor, vilka maskiner som har 
mertids behov och vilka förseningar som finns. Röd färg i schemat står för överstigen 
kapacitet, gult står för att det finns lite mer kapacitet att ta av och blått för att 
maskinen har mycket kapacitet över. Prognosen sträcker sig över en 
åttaveckorsperiod. Detta ger möjlighet att i god tid planera för extratid, och optimera 
maskiner för att order ska bli klara i tid. (Se Bilaga 1, Bilaga 2). 
 
Stora Enso Packaging AB har en aktivitetsplan för hur de ska förbättras inom 
leveransprecision, reklamationer, spill, körtid och ”övrigt”. De har skapat 
huvudaktiviteter och underaktiviteter för att nå de mål företaget ställt upp och de krav 
som finns inom koncernen och på marknaden. Denna aktivitetsplan ger en bra grund 
för utveckling av företaget.  
 
Varje vecka hålls även ett telefonmöte där produktions-, logistik- och säljcheferna 
från alla Stora Enso Packaging AB:s fabriker deltar. Under detta möte diskuteras 
beläggning i produktionen hos de tre fabrikerna, problem och lösningar. Även metod, 
försäljning, logistik och lager konfereras. Detta ökar samarbetet mellan företagen och 
de kan ta hjälp och nytta av varandra på ett smart och effektivt sätt. 120 

                                                
120 Millegård Lennart, Stora Enso Packaging AB, Jönköping, 2008-15-04 
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4.2.2 Fraktservice AB 

IMG AB:s tre dotterbolag Isolamin AB, Premec AB och Momec AB exporterar en stor 
del av sina produkter. I Isolamin AB:s och Momec AB:s fall anlitas Fraktservice AB 
för att sampacka och ompacka produkter i containers för båttransport från Göteborgs 
hamn. Fraktservice AB är beläget några kilometer norr om Göteborgs hamn och är ett 
etablerat företag på marknaden. De är specialiserade på magasinering och lagring av 
gods som skall exporteras.  

4.2.3 Hantering  

Fraktservice AB får in en stufforder via fax eller email ifrån kund. På denna order 
visas all information om gods som är relevant för att Fraktservice AB ska kunna 
genomföra sitt arbete. En deadline, när order senast ska lastas och skickas finns i 
informationen, samt hur många kolli order inkluderar, avsändare och mottagare. För 
att en sändning/order skall kunna hanteras på ett bra och effektivt sätt vid omlastning 
måste information vara riktig och innehålla dimension, volym och vikt för respektive 
kolli. Detta är även mycket viktigt för att lastning av gods ska kunna utföras med stor 
säkerhet och även vara lastsäkrat för export. Viktigaste hjälpmedlet vid lastsäkring på 
Fraktservice AB är spännband och vid sämre emballering används redskap som 
kantskydd, klossar och airbags, (luftkuddar som pressas mot gods för stabilitet). Gods 
för exportering med båt lastas alltid på container. Det finns tre olika sorters containers 
20 fot, 40 fot och opentop, (används vid gods med hög höjd). 40 fots container är 
vanligast och har dimensioner; längd 12 meter, bredd 2,35 meter och höjd 2,37 meter. 
Efter att gods är lastat i container kontaktas kund via email och får en bekräftelse på 
att aktuell leverans är klar för transport. Containrar lyfts upp på lastbilar med hjälp av 
truck och körs till Göteborgs hamn där container lastas om till båt. 

4.2.4 Emballage  

Fraktservice AB hade den 28/4-2008 en leverans stående från Isolamin AB vilken 
skulle skeppas till Singapore. Denna order bestod av 164 kollin i olika dimensioner. 
Delar av godset var emballerat i spiklådor och övrigt med enbart träpall, papphörn och 
plast. Det gods som var emballerat med plast var delvis transport- och 
hanteringsskadat. Detta parti hade därför blivit stoppat av kund, (en amerikansk 
köpare), för att emballering var bristfällig och att godset borde ha varit bättre 
inpackat. Denna kund vill att gods skall vara emballerat i spiklådor för ökat skydd 
under långa transporter till sjöss. Är gods endast emballerat med papphörn och 
inplastning blir det lätt skador. Detta på grund av att säkerhetsspännband genererar ett 
högt tryck mot godset vilket resulterar i tryckmärken. Vid denna typ av emballage 
måste extraskydd användas för gods vilket innebär ökad arbetstid vid lastning. Ofta 
handlar bristande emballering om att kund inte vill betala ett högre pris än 
produkternas värde, detta medför att emballering kan bli bristfällig då en bättre 
emballering genererar ett högre pris. Vid uppkomst av skador hos Fraktservice AB 
vill företaget inte ta på sig skulden då det inte går att hantera kolli med lättare 
emballering på ett bättre sätt.  
 
Vanligtvis brukar inkommande gods till Fraktservice AB stå i tre till fyra dagar innan 
det packas i container och transporteras till Göteborgs hamn. Vid enstaka fall kan 
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gods bli stående hos Fraktservice AB ett par veckor, till exempel om gods blivit 
stoppat av olika anledningar. En anledning kan vara som i Isolamin AB:s fall att gods 
är dåligt emballerat eller att enheter saknas. 121 

4.2.5 Godsmärkning 

Gods fraktsedel är en viktig del för att Fraktservice AB:s arbete ska kunna utföras på 
ett bra sätt. Fraktsedelsinformationen inkluderar antal ingående kollin och total vikt 
för en leverans. Godsets dimensioner samt alla leveransvillkor som leveransklausuler 
(vem som står för frakt, vilken plats samt terminal godset skall lastas på i hamnen) 
ska även finnas med på fraktsedeln. Det är viktigt för Fraktservice AB att få ta del av 
denna information för att kunna planera lastning på bästa sätt. Kund kan även lämna 
instruktioner till Fraktservice AB vilka specificerar hur de önskar att gods ska packas. 
Leveransers ”closing” i Göteborgs hamn är viktig för Fraktservice AB, denna ska 
bestå av dag och klockslag för att Fraktservice AB ska kunna precisera och optimera 
planering, packning och leverans.122  

4.2.6 Dokumentation och information 

Fraktservice AB dokumenterar lastning med hjälp av videofilm för att få en bättre 
överblick av packningsprocessen och hantering av gods. I genomsnitt lastar 
Fraktservice AB 20-30 containrar per dag. Isolamin AB skickar vanligtvis fyra bilar 
med släp till Fraktservice AB varje månad. Bristande kommunikation mellan företag 
samt mellan företag och speditör resulterar i att en del leveranser anländer till 
Fraktservice AB som inte är aviserade i förväg, detta kan ställa till med problem i 
Fraktservice AB:s planering. Något som är viktigt i en logistikkedja är 
tidsperspektivet. Gods skall varken levereras för tidigt eller för sent till terminaler 
och/eller mellanhänder för att planering skall kunna fungera och realiseras. I 
Fraktservice AB:s fall är detta viktigt för att gods helst ska magasineras så kort tid 
som möjligt innan lastning och leverans. Godsmärkning är viktig vid sampackning 
och ompackning av gods för att med lätthet organisera och ha kontroll på order. 
Fraktservice AB anser att IMG AB:s dotterbolags olika godsmärkningar är utmärkta.  

4.2.7 Lasting 

Lastning av en container tar ungefär två timmar vilket innebär en hanteringskostnad 
på cirka 1 300 kr. Den genomförs vanligen av en person där rutin och erfarenhet är av 
stor vikt. Koordination av gods sker och lastningspersonal räknar ut och optimerar 
lastningsytan. Detta görs för att fylla containers på ett bra och optimalt sätt. Det 
underlättar om alla kollin som skall lastas har samma dimension.  

4.2.8 Sammanfattning 

De viktigaste punkterna för samordning och packning/lastning är: 

• Avisering, få bra information om inkommande gods 
• Bra kommunikation mellan alla aktörer i logistikkedjan, företag och speditörer 

                                                
121 Thorell Börje, Fraktservice AB, Göteborg, 2008-04-28 
122 Thorell Börje, Fraktservice AB, Göteborg, 2008-04-28 
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•  Bra information i god tid från kund om hur gods ska lastas och packas, om 
godset är stapelbart och vilken enhet som ska användas 

• En tydlig packlista med antal, dimension, volym och vikt per kolli 
• Tydlig och begriplig godsmärkning 
• Bra och hanterbar emballering 
• Deadline för leverans, dag och klockslag 
• En veckoplaneringslista för lastning med ankomstdatum, enhet, deadline, 

ordernummer, mottagare.123  

4.2.9 Hags AB 

Hags AB finns förutom i Aneby, Sverige, i tre andra länder, England, Tyskland och 
Spanien. Hags AB i Aneby tillverkar, monterar och konsoliderar komponenter till 
lekplatser samt tillbehör som bänkar och cykelställ för leverans till hela världen. 
Företagen omsätter tillsammans cirka 650 miljoner kronor, var av Hags AB i Aneby 
med 270 anställda omsätter 480 miljoner kronor. Företaget har en 
lageromsättningshastighet på sju till åtta gånger per år.124 

4.2.9.1 Order till monterad lekplats 
Kunds orderförslag kommenteras samt justeras av Hags AB:s försäljare och skickas 
tillbaka till kund. Detta upprepas tills det att kund lämnar en slutlig orderspecifikation 
till Hags AB eller avböjer. Varje vecka inkommer 800 till 900 order vilka inkluderar 
allt ifrån helhetslösningar för lekparker till reservdelar. Samtliga order är unika på 
grund av kunders valmöjligheter med hänsyn till färgkombinationer och 
kombinationer av lekplatsprodukter. Hags AB använder sig av säkerhetslager med 
syfte att reducera ledtider ut till kund. Tillverkningens huvudsakliga uppgift är att allt 
ska finnas i lager. Då det ändå händer att en order inkluderar komponenter vilka inte 
finns i färdigvarulager utlöser den aktuella ordern, när den placeras i affärssystemet, 
inköp av komponenter och material till produktionen. Det resulterar i att ledtid ut till 
kund förlängs på grund av material- och komponentinköp samt tillverkning av den 
aktuella ordern. De gods/kollin som levereras till Hags AB vilka direkt ska 
transporteras vidare ut till kund placeras på lager i väntan på att övriga komponenter 
ska tillverkas och/eller samplockas för att sedan konsolideras med andra order till en 
gemensam leverans. 
 
När alla komponenter finns tillgängliga i lager plockas alla enheter, för den aktuella 
ordern, samman. Samtliga komponenter placeras vid en utmärkt lagerplats. Varje 
lagerplats är försedd med ett nummer som hänvisar till en viss order. Detta för att 
underlätta konsolidering av order samt att avlastning kan planeras utifrån vilken följd 
de olika komponenterna behövs. Strukturen för hur utleveranser ska lastas sker först 
vid lastbryggan. Baserat på buntupplägget (en behovsuträkning för kvadratmeter) och 
rutin lastas sedan lastbilar samt containers. Det tar ungefär två år innan en anställd har 
erkänd rutin för lastning av utleveranser. Den långa tiden beror framförallt på de 
många olika dimensioner och den design gods har vilket försvårar lastning. 
Containers lastningstid kan pendla mellan en till två timmar och trailers mellan 30 
minuter upp till en timme. Som säkring i trailer och container används spännband. Vid 
lastning används motviktstruckar men även manuellt arbete. Hags AB erbjuder, vid 

                                                
123 Thorell Börje, Fraktservice AB, Göteborg, 2008-04-28 
124 Lindblad Erik, Distributionsansvarig, 2008-04-08 
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resonabla distanser, monteringspersonal vilka monterar lekplatser på plats och därmed 
kan alltså kompletta lekplatser levereras. Vill kund utföra monteringsarbetet eller om 
det är långa distanser till kund finns det manualer för monteringens tillvägagångssätt. 
 
Eventuella reservdelar skickas med aktuell kundleverans, annars sker en separat 
leverans så fort som möjligt. 
 
Idag förhandlar och avtalar Hags AB med transportföretag utifrån en analys av de 
närmaste årens totala transportbehov för att kunna förhandla fram förmånliga 
transportavtal. Beroende på hur marknadens transportpriser och servicenivåer 
förändras bestämmer Hags AB om avtalen ska omförhandlas. Vanligtvis sker en 
omförhandling var tredje år.  Hags AB har mellan 20 till 30 utleveranser för export 
per vecka och ungefär 15 stycken utleveranser med destinationer inom Sverige.125 
 
De speditörer som Hags AB använder sig av är: 

 
• Inom Sverige  Schenker 
• Europa  DHL och LKW Walter 
• Flyg utanför Europa EU Geodis Wilsson 
• Småflyg  Ups 

 
För vissa destinationer som Italien och England används Agilitie. 
 
Den information vilken Hags AB anser vara viktig att få tillgång till från leverantör 
för att underlätta hantering och packning av gods är: 
 

• Tid för anländande leverans 
• Dimensioner och vikt på gods/kollin 
• Hur och om gods är emballerat 
• Hur gods ser ut, det är viktigt för Hags AB att veta om godset är stapelbart 

vilket ökar fyllnadsgraden vid transporter. 

4.2.9.2 Tankar angående IMG AB:s logistikcentra 
Hags AB:s distributionsansvariges tankar angående nystart av IMG AB:s 
logistikcentra: 
 
Samordningskrav: 
 

• Ett gemensamt affärssystem för samtliga företag, Isolamin AB, Premec AB 
och Momec AB, som fungerar fullt ut. 

• En väl utförd och preciserad grundplanering, eftersom logistikcentrat tillverkar 
mot kundorder. 

• Minimera mängden gods i logistikcentrats lager. 
 
 

                                                
125 Lindblad Erik, Distributionsansvarig, 2008-04-08 
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Orderhantering: 
 

• Att orderhantering sker på en plats, lämpligast vid logistikcentrat. 
• Datum för in- och utleveranser måste rätta sig efter det företag som har den 

längsta ledtiden. 
 

Styrning: 
 

• Använda affärssystemets möjligheter. 
• Strukturera leveransdagar efter exempelvis olika länder med syfte att alla 

leveranser inte ska tendera att ske i slutet av veckan. 
• Väl utformad godsmärkning för att enkelt kunna konstatera vad som är vad 

och vart gods ska skickas. 
• Packning ska vara logiskt utformad för avlastning. Det är viktigt att packa 

lastbilen på ett sätt som vid leverans och avlastning har en logisk ordning för 
hur gods ska användas, till exempel att alla paneler lastas ut först, sedan 
hörnelement och lister och sist våtrum och dörrar. Detta gör att trailer eller 
container bör packas i omvändordning. 

 
Packning:  
 
Vid beslut av tillvägagångssätt för lastning bör det beaktas om inlastning ska ske på 
sidan av lastbilen och/eller från lastbilens bakre del. Det är även relevant att diskutera 
om logistikcentrat bör ägas av IMG AB eller om ett tredjepartslogistikföretag bör 
sköta konsolideringen. I förebyggande syfte ur lastningssynpunkt är det viktigt att 
kunna simulera eller spekulera i vilken volym en aktuell leverans kommer kräva. Ett 
enkelt alternativ, vilket distributionsansvarig på Hags AB delade med sig av, är att rita 
upp ytan för en trailer/container på marken, där gods placeras innan lastning. Detta 
resulterar i en visualisering av kommande fyllnadsgrad vilket stödjer framtida 
transportbeställningar. 
 
Emballering: 
 
Eftersom allt gods någon gång under Hags AB:s konsolideringsprocess står utomhus 
krävs en slittålig emballering. En mycket stabil och slittålig variant av emballering är 
wellpapplådor, vilka även är stapelbara. Lådorna kan skräddarsys efter kunds 
önskemål för att passa aktuellt gods dimensioner. Lådorna kan även användas som 
reklam då text och/eller logotyp kan placeras på wellpapplådan. Bilaga 7 visar en bild 
hur ett kolli från Hags AB exempelvis kan se ut.126 

                                                
126 Lindblad Erik, Distributionsansvarig, 2008-04-08 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Jämförande diskussion, Momec AB, Isolamin AB och 
Premec AB 
Företagen, Momec AB, Premec AB och Isolamin AB, har idag en del gemensamma 
och interna problem inom sina order- och produktionsprocesser. Problemen försvårar 
aktiviteter/processer inom och emellan företagen vilka därför försvagar både det 
enskilda företaget samt företagen som helhet. En realisering av ett logistikcentra 
kommer att föra dotterbolagen närmare varandra i både positiv och negativ 
bemärkelse. Logistikcentrat kommer att styras av det dotterbolag som har den längsta 
ledtiden från order till leverans, det vill säga att ett av företagen blir en flaskhals för 
logistikcentrat. Detta har direkt inverkan på logistikcentrats servicenivå, effektivitet, 
leveransprecision, leveranssäkerhet samt möjlighet till standardisering och 
strukturering av aktiviteter. Logistikcentrat kommer därför inte att kunna vara bättre 
än det företag som är den svagaste länken på respektive punkt. Det blir där av ett 
intresse, för examensgruppen, Momec AB, Premec AB, Isolamin AB samt IMG – 
koncernen, att diskutera och jämföra företagens problematik som direkt eller indirekt 
influerar företagets och/eller företagens logistikprocesser. Detta för att diskutera och 
konstatera samband emellan företagens gemensamma problem samt att lokalisera 
företagens enskilda problem med inriktning på logistik. 
 
Huvudproblematiken för två av företagen, Isolamin AB och Momec AB, är deras 
leveransprecision samt leveranssäkerhet. Uppfattningen vid fältstudien av Momec AB 
och Isolamin AB var att utleveranser tenderar att bli försenade samt att levererad 
kvantitet inte alltid stämmer överens med aktuell orderkvantitet vilket resulterar i 
kompletterande utleveranser. Några orsaker till förseningarna är: 
 

• Enligt Isolamin AB och Momec AB att de accepterar order med liten kvantitet 
vilket leder till många ställtider och längre genomloppstider. 

• Företagen förmedlar/delar inte, enligt examensgruppen, relevant information 
emellan avdelningsgränserna vilket indirekt bidrar till att företagen accepterar 
order trots att respektive företags produktion har full beläggning. 

• Aktiviteter och processer verkar, enligt examensgruppen, inte vara 
strukturerade och/eller standardiserade fullt ut. 

• Återrapportering anses bristfällig av både tillfällig platschef på Momec AB 
och transportplanerare på Isolamin AB.  

 
Dessa punkter kommer att utgöra grunden för den följande diskussionen tillsammans 
med infallsvinklar och jämförelser med examensarbetsgruppens benchmarkingföretag, 
Stora Enso Packaging AB, Fraktservice AB samt Hags AB.  
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5.1.1 Order- och leveransprocess 

 
Vid fältstudie av Momec AB fick examensgruppen intrycket att företagets 
huvudsakliga problem är orderberedningsprocessen vilken kan ses som en flaskhals. 
Orderberedningens ledtid tenderar att vara för lång i förhållande till antalet 
inkommande order och inköpt materials och komponenters ledtid. Det vill säga att 
orderberedningen ligger efter tidsplanering med avklarade orderberedningar, samt att 
material och komponenter inte kan levereras till Momec AB i tid för tänkt 
produktionsstart. Detta på grund av orderberedningens ledtid, vilket är en av 
orsakerna till företagets förseningar, enligt examensarbetsgruppen. 
 
Momec AB och Isolamin AB skulle, enligt examensarbetsgruppen, kunna utnyttja 
information och tillvägagångssätt för orderberedning och orderplanering vilket 
beskrivs i examensarbetets benchmarking mot Stora Enso Packaging AB. Stora Enso 
Packaging AB har en standardiserad process för orderberedning och orderplanering 
vilken innebär en analys av potentiella leveransdatum i förhållande till kunds 
önskemål. Kan inte Stora Enso Packaging AB leverera enligt kunds önskemål blir 
kund direkt informerad om när Stora Enso Packaging AB tidigast kan leverera den 
aktuella ordern och kund får därefter avgöra om leveransdatumet kan accepteras. 
Detta bidrar till att antalet försenade utleveranser kan reduceras samt till en bättre 
kommunikation mellan kund och Stora Enso Packaging AB. 

5.1.2 Produktion 

Momec AB:s produktionsplanering blir ofta, enligt produktionsansvarig på Momec 
AB, förändrad på grund av att försäljningsavdelningen inte känner till och/eller inte 
blivit informerade om produktionens aktuella beläggningsgrad. Det vill säga att 
försäljningsavdelningen accepterar order som med en normal hantering, utan 
prioritering, kommer att bli försenade eller ytterligare försenade. 
 
Premec AB använder sig av en JIT – baserad monteringslina vilket ökar kraven på 
levererande företags leveransprecision och leveranssäkerhet. Är en komponent inte 
levererad i tid hämmar det monteringen om inte komponenten går att montera vid ett 
senare tillfälle.  
 
Premec AB har till skillnad från Isolamin AB och Momec AB en hög 
leveransprecision, närmare 100 procent. Premec AB har ett bra informationsutbyte 
med hänsyn till var gods befinner sig vid en aktuell tidpunkt samt vilka problem som 
kan hindra gods från att levereras i tid. Det som vanligtvis orsakar problem för 
Premec AB:s montering av våtrum samt sampackning av flatpacks är försenade 
leveranser av dörrar ifrån Momec AB. Leveransförseningar får direkt konsekvenser 
för Premec AB:s möjlighet att montera/sampacka våtrum och därmed leverera i tid. 
Premec AB:s order prioriteras vanligtvis av Momec AB för att inte hämma det egna 
systerbolagets utleveranser. Dock kommer Momec AB:s leveranser trots detta, enligt 
platschef på Premec AB, ofta senare än överenskommit leveransdatum. Momec AB:s 
prioriteringar av Premec AB:s order influerar produktionsplaneringen. Förändringar i 
produktionsplaneringen resulterar vanligtvis i att nya potentiella leveransförseningar 
uppdagas och/eller att redan försenade utleveranser blir ytterligare försenade. Momec 
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AB ställs därför inför en trade – off: vilka utleverans ska levereras i tid respektive inte 
i tid.  
 
Momec AB:s kapitalbindning är, enligt tillfällig platschef på Momec AB, mycket hög 
på grund av de batchsystem som en del av deras leverantörer använder. Systemet 
innebär att vissa leverantörer har en minimivolymgräns för att acceptera exempelvis 
order av pulverfärg Det resulterar i att Momec AB, för att tillfredsställa kunds 
önskemål, ibland tvingas köpa in mer material, plåt och färg, än vad tillverkningen av 
order kräver. Det inköpta material som blir över efter det att en order tillverkats 
placeras i lager men allt för ofta efterfrågas inte materialet igen. Det resulterar i att 
materialet föråldras samtidigt som det utgör lagerföringskostnader. Stora Enso 
Packaging AB använder sig av färgblandning istället för att, som Momec AB, köpa in 
samtliga efterfrågade färger. Detta resulterar i en högre utnyttjandegrad av deras 
inköpta färg samt att de inte behöver besvära sig med att lagerföra oanvändbara 
färger. Det reducerar även ingående leverans till Momec AB. 
 
Ett av Isolamin AB:s primära problem är, enligt examensgruppen, 
produktionsplaneringen vilken influerar logistikansvarig på Isolamin AB, som 
beställer transport för utleverans. Den sista produktionsplaneringen innan tillverkning 
utförs av produktionsansvarig som avgör vilka order som ska tillverkas och i vilken 
följd. Det finns ett tillverkningsschema för alla order vilket rangordnas efter 
leveransdatum. Problematiken tycks vara att produktionsansvarig inte följer 
tillverkningsschemat utan väljer de order vilka kan kombineras för bästa 
utnyttjandegrad av plåtklippningen. Detta är Isolamin AB:s flaskhals och styr 
tillverkningen, enligt produktionsansvarig. Resultatet blir att kapaciteten ökar men att 
en order med ett senare leveransdatum kan komma att tillverkas före en order med 
kortare leveransdatum. Det influerar direkt kapitalbindningen, i färdigt gods som 
ligger i färdigvarulager, och kvalitetsbristkostnaderna ökar på grund av att andra order 
inte kan levereras till utsatt leveransdatum.  
 
Stora Enso Packaging AB använder sig av ett beläggningsschema, vilket visar 
maskinernas beläggning åtta veckor framåt för samtliga fabriker inom Stora Enso 
Packaging AB. Beläggningsschemat är en viktig del i planeringsarbetet och 
beslutsgrundande för vilka order som kan accepteras samt planeringen för de order 
som bör prioriteras med hänsyn till den aktuella beläggningsgraden, flaskhalsar och 
leveransdatum. Beläggningsschemat påverkar därför indirekt den tid de färdiga 
varorna ligger i färdigvarulagret i väntan på utleverans. 

5.1.3 Informationsflöde 

En indirekt anledning till att Momec AB och Isolamin AB har en lägre 
leveransprecision och leveranssäkerhet än Premec AB kan vara 
informationsutbytet/informationsflödet mellan avdelningarna. Isolamin AB anses med 
grund utifrån fältstudie förlora viktig information mellan produktions- och 
logistikavdelningen. Examensarbetsgruppen kunde exempelvis inte identifiera något 
väl strukturerat tillvägagångssätt för återrapportering av vilka order som är färdiga 
eller var order befinner sig i produktion. Logistikansvarig får därför på egen hand 
uppdatera aktuell orderstatus för att planera beställning av godstransport och redan här 
förlängs ledtid till utleverans. 
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Momec AB:s informationsflödesproblem inkluderar framförallt två punkter enligt 
examensgruppen. Dessa två punkter beskriver de tidigare diskuterade problemen 
angående kommunikation/informationsutbyte mellan företagets olika avdelningar, 
försäljnings-, orderberednings-, inköps- och produktionsavdelningen. 
Försäljningsavdelningen influerar produktionsavdelningen och 
orderberedningsavdelningen påverkar inköpsavdelningen. Sambanden mellan dessa 
fyra avdelningar bidrar till att Momec AB:s leveransprecision försämras. 
 

• Den första punkten grundas på examensgruppens uppfattning angående 
försäljningsavdelningens och produktionens förståelse för varandras 
svårigheter/problem. Produktionsavdelningen och försäljningsavdelningen 
tycks inte vara involverade i något välutformat informationsutbytessystem där 
exempelvis försäljningsavdelningen blir informerade/uppdaterade om 
produktionens beläggningsgrad. Detta kan vara en anledning, enligt 
examensarbetsgruppens fältstudie, till Momec AB:s bristande förståelse för 
varandras problem på olika avdelningar inom företaget. Resultatet blir att 
försäljningsavdelningen accepterar order som försätter produktionen i en trade 
– off – situation angående vilka order ska levereras i tid. Produktionen 
influeras även av försäljningsavdelningens agerande med hänsyn till order som 
accepteras med liten kvantitet och kort leveransdatum. Order med liten 
kvantitet kräver samma antal omställningar som en order med hög kvantitet 
vilket ökar styckkostnaden per tillverkad dörr och påverkar även 
leveransprecisionen negativt. 

 
• Den andra punkten innefattar det informationsflöde vilket inkluderar varje 

orders material- och komponentbehov. Detta informationsflöde stannar upp 
vid Momec AB:s orderberedning. Det vill säga att den information som 
inköpsavdelningen behöver för att beställa aktuell orders material och 
komponenter finns tillgänglig hos orderberedarna men överförs inte till 
inköpsavdelningen före det att orderberedningen är utförd. 

5.1.4 Dokumentation och kompetens 

Ett gemensamt problem för Momec AB, Isolamin AB och till viss del Premec AB, 
tycks vara att kompetens samt den utveckling som sker av aktiviteter/processer inom 
företagen inte verkar vara väl strukturerade och/eller standardiserade i 
aktiviteternas/processernas utförande. Kompetensen för de flesta aktiviteter/processer 
ägs endast av en aktivitets-/processansvarig. Detta gör att företagen blir sårbara vid 
deras frånvaro. Enligt företagens ISO-certifiering ska alla aktiviteters/processers 
utförande vara dokumenterade och lämpligen bör även aktiviteternas/processernas 
utförande uppdateras allteftersom de utvecklas, förbättras samt förenklas. Företagen 
har dokumenterat aktiviteters/processers utföranden men tillvägagångssätten är gamla 
och stämmer inte med dagens tillvägagångssätt. Dokumentering samt kontinuerliga 
uppdateringar av dokumenterade aktivitets-/processutföranden gör att kompetens 
finns tillgänglig och stannar inom företagen, inte enbart i en person. Företagen skulle 
därmed ha möjlighet att bli mer motståndskraftiga mot personals frånvaro av olika 
slag, exempelvis vid pension och sjukfrånvaro. 
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5.1.5 Transportbeställning och transportkostnader 

Dagens tillvägagångssätt, för varje transportbeställning, innebär hos Isolamin AB att 
logistikansvarig jämför transportföretagens priser för aktuell utleverans i syfte att 
välja det mest förmånliga transportföretaget. Utförandet är tidskrävande och 
prisjämförelsen genomförs först efter det att en order är färdig för utleverans vilket 
påverkar ledtiden negativt. Detta tillvägagångssätt för beställning av transporter 
skiljer sig mot Stora Enso Packaging AB som årligen förhandlar fram priser med 
transportföretag. Det medför att den tid som används för beställning av transport 
reduceras och kan avsättas till andra aktiviteter. Premec AB använder sig av en 
mellanliggande strategi för transportbeställning och val av transportföretag. De har 
årliga prisavtal med Schenker, för deras inrikestransporter, och övriga priser för 
lastbilstransporter jämförs med jämna mellanrum. 
 
Stora Enso Packaging AB kan till skillnad från Momec AB och Isolamin AB använda 
det tidigare nämnda beläggningsschemat vilket på temporär basis visar när order är 
klara för utleverans. Stora Enso Packaging AB kan därmed spekulera i framtida 
transportbeställningar och även beställa transport innan order är färdig för utleverans. 
Det blir även enklare att upptäcka avvikelser i produktion och informera kund i ett 
tidigare skede vid potentiella leveransförseningar. 
 
Det finns utvecklingspotential, vilka diskuteras i tidigare stycken, i samtliga företag 
vilka bidrar till möjligheter att reducera transportkostnader för företagen, gemensamt 
och/eller var för sig. Hags AB använder transportavtal med samtliga transportföretag 
vilket även IMG AB:s dotterbolag skulle kunna utnyttja sig av. Dotterbolagen skulle 
tillsammans kunna skicka en offert för deras sammanlagda transportbehov för de 
närmaste åren till relevanta transportföretag vilka där av skulle kunna erbjuda ett 
bättre prisavtal vid ökade transportvolymer. Företagen väljer lämpligen de 
transportföretag som offererar de bästa transportvillkoren och de bästa prisavtalen för 
olika destinationer. Detta skulle kunna vara en hjälp för att strukturera och 
standardisera utförandet av transportbeställning vilket bör resultera i att det 
administrativa arbetet vid beställning av transporter reduceras. Transport- och 
företagskostnader bör även minska beroende på prisavtalet med transportföretagen 
samt på grund av de förkortade ledtiderna för transportbeställning. Om ledtider för 
beställning av transporter kan reduceras kan även utleveranser ske tidigare vilket bör 
öka leveransprecisionen. Med en ökad leveransprecision kan dyra flygtransporter 
undvikas. 

5.1.6 Emballering 

Emballering är viktig för att godskvalitet ska bestå fram till det skede då kund övertar 
ansvaret för gods. Premec AB plastar in färdigmonterade våtrum innan transport och 
omonterade våtrum transporteras i flatpacks. Momec AB och Isolamin AB placerar 
dörrar respektive paneler på träpall och plastar därefter in pallen med dörrar eller 
paneler samt stabiliserar denna med hjälp av buntband. Emballeringsformen för 
Momec AB och Isolamin AB är enligt examensarbetsgruppen och Fraktservice AB 
inte helt optimal i förhållande till den hantering och förutsättningar gods utsätts för 
vid framförallt export. Vid ett besök hos Fraktservice AB stod, som tidigare nämnts i 
rapporten, ett antal kollin med paneler från Isolamin AB vilka fått hanteringsskador, 
som kund inte accepterar, på grund av bristande emballering. Då endast inplastning 
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skyddar godset, skadas det enklare av gaffeltruckar och framförallt av sjötransporter 
där spännband alstrar en stark spänning runt paneler och dörrar vilket orsakar 
klämskador på godset. Emballeringsförslag visualiseras och diskuteras vidare under 
punkten 5.2.2.5  med rubriken packning. 

5.1.7 Sammanfattning  

Samtliga stycken under rubriken, 5.1, Jämförande diskussion, Momec AB, Isolamin 
AB och Premec AB, diskuterar dotterbolagens nuläge, utvecklingspotential samt de 
problem och orsaker till problem vilka direkt eller indirekt influerar företagens 
leveransprecision, leveranssäkerhet samt förmåga att leverera gods med rätt kvalitet. 
Problemen resulterar ofta i en kedjereaktion av problem, det vill säga att ett problem 
orsakar ett annat. En lägre leveransprecision leder till att företag tvingas använda sig 
av expressleveranser, exempelvis med flyg. Leveranssäkerhet kan innebära att en 
utleverans behöver kompletteras med en ytterligare utleverans. Bristande kvalitet, 
exempelvis hanterings- och/eller transportskador, på varorna leder till kompletterande 
leveranser av nya varor och/eller en ytterligare leverans av reservdelar. Dessa 
kostnader definieras som kvalitetsbristkostnader vilka uppkommer av kostnaderna för 
expressleveranser, flygtransporter, kompletterande leveranser och 
reservdelsleveranser. Dessa faktorer och variabler är mycket betydande ur ett 
konsolideringsperspektiv och bör beaktas vid en realisering av ett logistikcentra. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att IMG AB:s dotterbolags prestationsnivåer 
inom de tidigare nämnda områdena; servicenivå, effektivitet, leveransprecision, 
leveranssäkerhet direkt kommer att påverka logistikcentrats möjligheter att utvecklas 
inom samma områden. Dotterbolagens standardisering och strukturering av aktiviteter 
och processer kommer även att ha en indirekt inverkan på logistikcentrats 
prestationsnivå inom de i detta kapitel nämnda punkterna. Detta eftersom 
logistikcentrat delvis indirekt kommer att styras av det företag som innebär den 
svagaste länken för respektive punkt/område, som nämns i detta kapitel. 
 
Dotterbolagens process- och aktivitetsutföranden kan exempelvis ingå i en intern 
benchmarking för att lära av varandras positiva samt negativa aspekter med respektive 
aktivitets- och processutförande. Tar dotterbolagen lärdom av varandra innebär det att 
företagen kommer närmare varandra vilket är förebyggande för strukturering samt 
standardisering av aktivitets- och processutföranden. Detta kommer fördelaktigt att 
kunna användas vid en realisering av logistikcentrat som kommer att ställa höga krav 
på struktur, standardisering och förståelse för företagens respektive aktiviteter och 
processer. 
 

5.2 Logistikcentrat 
I detta kapitel har examensarbetsgruppen förutsatt att en realisering av autolinan och 
logistikcentrat kommer att ske.  

5.2.1 Förutsättningar 

Ett antal krav kommer att ställas på de tre dotterbolagen Isolamin AB, Premec AB och 
Momec AB vid införandet av det tänkta logistikcentrat. Detta för att logistikcentrat ska 
fungera i praktiken och kunna tillgodose de behov som kommer att ställas ifrån den 
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nya marknaden. Dotterbolagen fungerar och agerar idag var för sig, men alla har 
förbättringspotential inom olika områden av deras verksamhet. De problem som finns 
måste helt eller delvis tas bort som en förutsättning för det framtida logistikcentrat. 
 
Implementeringen av Jeeves är ett bra steg på väg för en bättre samordning mellan 
dotterbolagen. Eftersom en väl fungerande kommunikation mellan alla dotterbolagens 
logistikavdelningar är en förutsättning för att flödet av gods till och från 
logistikcentrat skall fungera. Det är även en förutsättning att informationsutbytet 
mellan dotterbolagen behöver förbättras. Införandet av affärssystemet Jeeves i 
dotterbolagen kommer att vara ett steg i rätt riktning för att förbättra flödet av 
information. Det är viktigt att systemet är implementerat i dotterbolagen och fungera 
tillfredsställande innan logistikcentrat bör uppstartas. Det vill säga att Jeeves bör 
fungera helt felfritt och vara väl inarbetat i de olika organisationerna och dess 
aktiviteter och processer. 
 
Det finns idag förbättringspotential inom order- och leveransprocesserna hos vissa av 
dotterbolagen vilket diskuteras under kapitel 5.1 i denna rapport. Dessa problem bör 
minskas avsevärt.  Jeeves kommer att fungera som ett hjälpverktyg och det är viktigt 
att processer inom företagen fungerar på ett bra sätt. För att få ut det bästa av Jeeves 
bör IMG AB veta vilka processer och aktiviteter som behövs inom de olika 
dotterbolagen och hur de vill att Jeeves ska hjälpa IMG – koncernen att utföra dessa. 
Tidigare har dotterbolagen haft andra affärssystem som inte fungerat på bästa sätt. Det 
är viktigt att koncernen nu tänker på den utvecklingspotential systemet kommer att ge 
och tar vara på den hjälp och de förbättringar systemet kan ge dotterbolagen. IMG AB 
behöver ta reda på hur Jeeves kan användas på bästa sätt inom dotterbolagen och ha 
en struktur i programmet som anpassats efter dotterbolagen. Det är viktigt att IMG 
AB redan vid implementeringen av affärssystemet tänker långsiktigt och anpassar och 
formar programmet med tanke på ett framtida logistikcentra.  
 
Leveransprecision för gods som skall transporteras till logistikcentrat bör vara hög för 
att leveranserna skall kunna konsolideras korrekt innan leverans till kund. 
Tidsperspektivet är viktigt för att undvika försening av leverans till kund på grund av 
att gods inte ankommit in till logistikcentrat i tid. Även leveranssäkerheten måste 
fungera klanderfritt, rätt produkt i rätt kvantitet skall komma vid beställning från 
respektive dotterbolag. 
 
Den nya marknaden (marknaden för kryssare) som IMG AB vill rikta in sig emot 
kommer att ställa ytterligare krav på dotterbolagen. Vid en expansion och/eller 
omstrukturering mot den nya marknaden behöver IMG AB en kapacitet inom 
dotterbolagen vilken kan tillgodose den nya marknadens efterfrågan. En förutsättning 
för tanken med investeringen av autolinan och logistikcentrat är även att efterfrågan 
och den nya marknaden blir tillräckligt stor. Volymerna som ska levereras behöver 
vara stora nog för att IMG AB ska kunna gynnas av ett logistikcentra och reducera de 
totala logistikrelaterade kostnaderna. 
 
Sedan tidigare är de tre dotterbolagen etablerade på sina respektive marknader och har 
tillräcklig kapacitet för att tillfredsställa den nuvarande marknadens efterfråga. I 
framtiden behöver dotterbolagen möjligen se över de småorder som i dagsläget körs. 
De småorder som körs är ofta mycket tidskrävande på grund av omställningar och ger 
inte tillräckligt stort täckningsbidrag. Idag finns det problem inom order- och 
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leveransprocessen i vissa av bolagen och här finns det en stor vinning i att 
effektivisera och förbättra bolagens order- och produktionsberedning. Planering av 
order kan bli bättre och en väl fungerande planering kommer att höja kapaciteten i 
produktionen i respektive dotterbolag. 
 
Det finns även anledning för dotterbolagen att använda sig av en ABC-klassificering 
för att lokalisera produkter och/eller order som genererar ett högre täckningsbidrag. 
Detta för att ha möjlighet att skilja en order med hög täckningsgrad mot en order med 
låg täckningsgrad vilket är avgörande för företagets resultat och vinst. 
 
Den mest betydande förutsättningen för logistikcentrat är att tanken om autolinan 
realiseras då denna kommer att utgöra logistikcentrats största flöde. 

5.2.2 Sammanställning av förutsättningar: 

• Jeeves är helt implementerat och fungerar felfritt 
• Ett ökat och förbättrat informationsutbyte 
• En hög leveransprecision från dotterbolagen 
• En bra struktur, ordning och effektivisering inom order och leveransprocess 

hos dotterbolag samt autolinan 
• En beräknad ledtid/genomloppstid för order för att ge exakt leveransdatum 
• Kunna prioritera kapaciteten som finns 
• Realisering av autolinan 

5.2.3 Diskussion och sammanställning av förslag 

Vid en realisering av IMG AB:s logistikcentra finns ur ett logistikperspektiv ett antal 
punkter/aspekter vilka IMG AB bör ta hänsyn till och diskutera. Samordning av order 
från IMG AB:s dotterbolag och externa leverantörer resulterar i att olika flöden blir 
beroende av varandra. De tre faktorer som lades fram i denna rapports teoretiska del, 
konsolidering, kostnadsmässiga, flödesmässiga, och tekniska faktorer bör ses över. En 
ekonomisk analys för logistikcentrats logistik bör genomföras för att ge underlag till 
övertygelse om att ekonomiskt incitament finns för konsolidering. Flödesmässigt 
måste ingående och utgående leveranser ge tillräckligt stora flöden för att 
logistikcentrat ska vara ekonomiskt försvarbart och tekniskt sett ska gods ha 
egenskaper vilka är möjliga att samlasta. IMG AB tog vid examensarbetet start fram 
tretton punkter som ansågs viktiga för koncernens utveckling i ett logistikcentra. 
Punkterna diskuteras nedan med hänsyn till dotterbolagens kartläggning och teoretisk 
bakgrund.  



Analys och diskussion 

 69 

5.2.3.1 Samordningskrav 

För samordning av gods från olika leverantörer i logistikcentrat krävs precision och 
ordning. Det är viktigt att få en bra förståelse och kontroll på in och utleveranser för 
optimering av genomloppstid och lokal-/lastningsytor. Tidsmässigt bör hantering av 
färdiga produkter i logistikcentrat ske med minsta möjliga tidsåtgång för att 
fördröjning inte ska förekomma och för att minska kapitalbindning i koncernen. 
Enligt Fraktservice AB är information för inkommande gods mycket viktigt, den bör 
anlända i god tid från leverantör och innehålla svar på hur gods ska lastas och packas 
samt om det är stapelbart. Informationen bör även innehålla en tydlig packlista med 
antal, dimensioner, volym och vikt per kolli.  

I IMG AB:s fall är tänkt konsolidering av slaget satsning, vilket beskrivs i rapportens 
teoretiska bakgrund och innebär att inleveranser sorteras efter destination. Den 
värdeskapande processen vid samordning av gods är att mottagaren får samlastat gods 
i en leverans från en transportör istället för flera leveranser vid olika tidpunkter från 
olika transportörer. Byggindustrin för kryssningsfartyg vilken är den marknad som 
IMG AB:s främst vill slå sig in på är i behov av helleveranser då detta underlättar 
byggprocessen. Därför är det viktigt att helleveranserna är kompletta och att det nya 
logistikcentrat håller en hög leveransprecision och leveranssäkerhet. IMG AB:s 
dotterbolag och logistikcentrat ska kunna lita på varandra och vara säkra på att 
leveranser sker på utsatt tid. Logistikcentrat och Momec AB bör ha gemensamma 
inköp och logistikansvar för att förebygga dubbelt arbete. Detta kommer att öka 
trycket på logistik och inköp och gör att Momec AB i framtiden kan behöva en 
heltidsanställd för arbete med logistik och transport för Momec AB och 
logistikcentrat. Möjligtvis behövs även kompletterande personal på 
inköpsavdelningen. 

För att informationsflödet ska öka mellan företagen i IMG AB:s koncern är ett förslag 
inspirerat från Stora Enso Packaging AB:s lösning, ett gemensamt telefonmöte en 
gång per vecka. Delaktiga i mötena bör logistikansvariga, produktionschefer och 
inköpschefer vara detta för att få bra kontroll på hela koncernen och arbeta 
förebyggande.   

Möjligtvis kan ett flertal processer och aktiviteter inom företagens logistik 
standardiseras i framtiden samt att IMG AB:s dotterbolag utvecklar en huvudprocess 
som används på varje företag för arbetet. Detta kommer kanske att lösas i det nya 
affärssystemet Jeeves och kanske finns det redan i utvecklingsplaneringen. Om inte är 
det något som borde ses över.  

Distributionsansvarigs, på Hags AB, tankar om samordningskrav bygger på att IMG 
AB bör ha ett gemensamt affärssystem som fungerar felfritt, detta är även en av de 
förutsättningar som examensgruppen anser inför en realisering av logistikcentrat. En 
väl utförd och preciserad finplanering för in- och utleveranser anser 
distributionsansvarig, Hags AB, vara mycket viktigt eftersom IMG AB arbetar med 
order mot konstruktion. Ett annat samordningskrav är att mängden inkommande gods, 
vilket behöver lagras innan vidare leverans vidare, bör minimeras så mycket som 
möjligt.  
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5.2.3.2 Orderhantering  

För att förenkla orderhantering bör Momec AB/Logistikcentrat i framtiden behandla 
alla order som ska gå genom logistikcentrat. Momec AB/Logistikcentrat kan sedan 
internt lägga order till Isolamin AB och Premec AB på kompletterande delar till order. 
Detta för att öka information och kontroll hos logistikcentrat. IMG AB bör sätta upp 
ett tidskrav på orderhantering för att planering och beredning ska gå snabbare och att 
material ska kunna beställas tidigt. En tydlig deadline bör sättas tidigt samt milstolpar 
i planering och produktion, detta för att få en bra leveransprecision. Databaser bör 
utvecklas där det med enkelhet går att spåra order beroende på variabler som, 
destination, volym, transportkostnad och kund för att lätt ha möjlighet att söka 
information. En enkel orderhantering bör struktureras upp där manuellt arbete 
minskas så mycket som möjligt och att koncernen använder standardiserad 
orderberedningsprocess. Det är även viktigt att sätta leveransdatum efter det företag 
som har den längsta ledtiden.  

5.2.3.3 Styrning 

Eftersom inleverans kommer att ske från olika leverantörer vid olika tidpunkter bör 
någon form av samordning för fordon ske. Samordning kräver, som nämns i 
rapportens teoretiska del, en tidsmässig anpassning av ankomst- och avgångstid för de 
olika transportmedlen. Detta kan styras med exempelvis en hårt styrd tidtabell. Denna 
tidtabell bör finnas tillgänglig för koncernens dotterbolag för att gemensamt ge 
möjlighet att planera en optimal lösning. Det bör även finnas ett tvåveckors 
planeringsschema för lastning, lossning och lagring i logistikcentrat. I Fraktservice 
AB:s fall innehåller deras veckoplaneringslista ankomstdatum för gods, vilken enhet 
godset ska lastas i, deadline, ordernummer och mottagare. Om detta vidareutvecklas 
och används för logistikcentrat bör denna planering kompletteras med vilka order som 
ankommet gods ska samlastas med samt ett gemensamt nytt ordernummer för 
helleveransen, (det samlastade godset).  

Varje dotterbolag i IMG AB:s koncern bör utforma ett beläggningsschema vilka hela 
koncernen får tillgång till, detta för att få en förståelse för varandra och ha möjlighet 
att hjälpa varandra vid knapp kapacitet. I ett vidare steg skulle autolinan och Isolamin 
AB kunna ta över order från varandra vid låg beläggning respektive hög beläggning. 
Det skulle krävas att order analyseras med hänsyn till om den kan produceras i båda 
fabrikerna för att exempelvis hjälpa standardlina A i Isolamin AB de veckor denna är 
överbelastad och vise versa. I analysen behövs även en tillverkningstid tas fram, detta 
borde göras för alla order för att få ett så realistiskt beläggningsschema som möjligt. 
Ett beläggningsschema underlättar även om ett gemensamt system för spårning av 
order och gods skulle införas. Möjlighet skulle då ges till logistikcentrat att alltid ha 
kontroll för hur order och leverans ligger till tidsmässigt i förhållande till tidtabell och 
planeringslistan. Stora Enso Packaging AB använder sig mycket av deras tre företags 
beläggningsscheman. (För att ge en bättre förklaring vad detta beläggningsschema 
innebär bifogas ett beläggningsschema från Stora Enso Packaging AB Jönköping, och 
ett för alla tre fabrikerna.) Bilaga  1 respektive 2. 

Distributionsansvarig på Hags AB, menar att det är viktigt att styra och strukturera 
leveransdagar efter exempelvis destinationer för att få ett jämt flöde över veckan och 
att inte alla utleveranser kommer i slutet på veckan. Packningen bör vara logiskt 
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utformad för avlastning. Även att använda affärssystemets möjligheter för struktur 
och ordning så mycket som möjligt anses vara en viktig styrningspunkt.  

5.2.3.4 Godsmärkning 
Tanken är att det i logistikcentrat inkommer gods från dotterbolagen att lagras och 
konsolideras för vidare transport till kund. I dag har alla tre bolagen var sin 
godsmärkning på sitt gods. En bra godsmärkning är viktig för att kund skall kunna 
utläsa exakt vad som levererats. IMG AB:s godsmärkningar fungerar bra för 
respektive dotterbolag. I dagsläget skickas även en pallista för gods med för att kund 
och speditör skall kunna utläsa exakt antal kollin, dimensioner, produkter och volym 
på gods.  
 
För att förenkla framtida arbete i logistikcentrat bör en gemensam godsmärkning 
väljas för IMG AB:s dotterbolag. Detta även för att förenkla hela förloppet fram till 
kund inom logistikkedjan. För att fortsätta hålla en bra kvalité på sin märkning 
gentemot kund bör en standardisering genomföras utav godsmärkningen. Det kommer 
att blir lättare att hantera gods för personal i det tänkta logistikcentrat om det endast 
finns en gemensam godsmärkning. Med en standardiserad godsmärkning och 
möjligtvis en färggodsmärkning lik den Momec AB arbetar med idag, för gods som 
skall konsolideras och sen skickas vidare, blir det lätt att se vilka order som tillhör 
samma leverans.  
 
Med nuvarande volymer fungerar dotterbolagen godsmärkningen bra men i framtiden 
kan det finnas andra alternativ som till exempel streckkoder eller RFID. Streckkoder 
är redan idag vanligt i industrin och RFID är något som håller på att växa sig allt 
större. Båda metoderna är bra sätt för att slippa att skicka med pallistor för varje order 
och det blir även lättare att ha kontroll på gods med RFID och streckkoder. 
 
Ett förslag är att IMG AB:s dotterbolag i framtiden använder samma typ av 
godsmärkning. Godsmärkningen kan innehållande streckkoder vilka tar med relevant 
och viktig information om sändningen, märkningen ska även kunna klistras fast med 
lätthet på varje kolli. Förslaget för gemensam godsmärkning innehåller tre olika delar 
vilka är: en del för information om leverantören, en för mottagare och 
kundinformation och en tredje för godset/kollits innehåll. Alla uppgifter bör vara både 
skriftliga och via en streckkod på märkningen, samt att en packlista fortfarande 
skickas med till de speditörer och mellanhänder som ännu inte hanterar streckkoder. 
Detta förslag är en identifiering och märkning för varje enskilt kolli som skulle 
underlätta vid leverans. Godsmärkningen måste även innehålla artikelnummer, datum, 
land vilket den ska skickas till, ordernummer samt leveransvecka. Hantering i hela 
logistikkedjan kommer att underlättas med en godsmärkning innehållande 
streckkoder. Denna typ av godsmärkning är av det slag vilket Hags AB använder, 
även Stora Enso Packaging AB utnyttjar fördelar med streckkoder på 
godsmärkningen. Se Bilaga 3, Bilaga 5. 
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Stora Enso Packaging AB använde även en bra godsmärkning inom produktion. 
Denna godsmärkning följde med orderns alla delar hela vägen genom tillverkningen. 
Se Bilaga 4 
 
Godsmärkningen innehöll: 

• Mottagare 
• Leveransdatum 
• Tillverkningsnummer 
• Antal 
• Maskinföljd 
• Verktyg 
• Färg 
• Vilken del i ordern för specifik märkning 

 
Detta kan vara ett förslag till IMG AB:s dotterbolag för att på ett enkelt sätt få 
överblick i produktion och att anställda hela tiden vet vilket material/gods som är 
under arbete och i mellanlager samt när detta ska levereras. Det skulle öka förståelse, 
prioritering och informationsflöde inom produktion.  

5.2.3.5 Packning 

Som nämns i teoridelen om emballering finns ett antal faktorer att ta hänsyn till för 
emballering av gods. Gods fysiska utformning, kunds krav på emballage, hanterings – 
och transportsätt är de fyra viktigaste faktorerna för vilka krav som ställs på 
emballage. Vid besök på Frakservice AB konstaterades att den emballering som idag 
används hos Isolamin AB och Momec AB är bristfällig för export. De långa 
båttransporterna kräver säkring av säkerhetslastband vilka idag skär in i godset, i Se 
Bilaga 6 finns ett kort taget på Isolamin AB:s gods vid besöket av Fraktservice AB. 
Även hanteringen försvåras då gods med dagens emballering är ömtåligt.  

Ett förslag är att emballering i framtiden kan se olika ut för gods på export och inom 
Sverige. För export anses att emballering bör förbättras hos Isolamin AB och Momec 
AB. Med inspiration från Hags AB är ett förslag för paneler och gods från den 
framtida autolinan, att dessa kan lastas på träpall, få endast ett till två varv av plast 
och sedan en wellpapphuv som är behandlad med fuktighetsavstötande medel. Detta 
skulle ge bättre skydd när gods behöver stå utomhus vilket det gör hos Fraktservice 
AB och gods skulle även bli mer tåligt för hantering och transportering. För att göra 
emballering ännu starkare bör även träunderlägg för buntband läggas. En bild på ett 
kolli från Hags AB:s finns i Se Bilaga 7, för att ge en bättre förståelse av förslaget.  
Ett ritningsförslag finns även på nästa sida.  
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Figur 1, Emballeringsförslag 

En fördel med wellpapphuv är även att IMG AB kan utforma ett tryck för gratis 
reklam genom logistikkedjan. Wellpapplådor kan enligt Stora Enso Packaging AB 
och Hags AB skräddarsys efter kunds önskemål vilket är bra för IMG AB:s produkter 
då deras dimensioner är varierande. En wellpappkartong med fyrfärgstryck och 
ytbehandling för skrymmande gods, med dimensioner på cirka: läng 2,5 meter, höjd 
1,5 meter och bredd 1, 2 meter kostar för Hags AB från 250 till 300 kronor. Denna 
kostnad kanske IMG AB anser hög, men om kvalitetsbristkostnader och 
transportskadekostnaderna kan minska kanske denna emballeringskostnad är 
berättigad. Detta emballeringssätt skulle vara ett komplement till spiklådor och 
användas för export med sjötransport. För inrikesleverans i Sverige anses att dagens 
emballering är tillräcklig även i framtiden. 

Emballeringskostnader delas enligt litteraturstudier upp i två delar: direkta och 
indirekta kostnader. Direkta kostnader är materialkostnader vilka innefattar 
inköpskostnad, hantering och lagerhållningskostnad av emballage. Dessa kostnader 
skulle antagligen öka med nytt emballage då wellpapplådor är dyrare än 
plastemballering. Indirekta kostnader innebär de kostnader som uppkommer i 
distributionsflödet. Genom att använda ett bättre emballage kan hantering av gods 
effektiviseras då gods är mer tåligt. Med ett bra emballage kan även inpackning i 
container och lastbil optimeras med stapelbarhet och transportskador kan minskas, 
detta skulle ge en reducering av indirekta emballeringskostnader.  

5.2.3.6 Transportsätt 
I dagsläget använder IMG AB:s dotterbolag lastbil, båt och flyg. I huvudsak går de 
flesta av dotterbolagens leveranser inom Sverige med lastbil direkt till kund. Även 
inom Europa fraktas gods med lastbil till kund. Vid export runt om i världen går gods 
från Isolamin AB och Momec AB med lastbil via Fraktservice AB för omlastning, 
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och sedan vidare till Göteborgs hamn där godset fraktas med båt till respektive land. 
Båt är ett bra alternativ för företag med mycket export och är flexibelt för leverans till 
destinationer runt om i världen. Lastbil är ett alternativ som passar dotterbolagen bra, 
flexibiliteten att kunna leverera direkt till kunds anläggning är en stor fördel. Järnväg 
är ett sämre alternativ på grund av minskad flexibilitet, avgångsfrekvensen är lägre 
och leverans direkt till kund är oftast inte möjligt.  
 
Det nya logistikcentrat bör använda de två transportsätten lastbil och båt. Flyg bör 
enbart användas vid försenade leveranser som måste komma iväg snabbt till kund. 
Flyg är annars ett bra alternativ då det går snabbt men IMG AB:s produkter har inte 
tillräckligt högt produktvärde för att det ska löna sig. Lastbil och släp samt lastbil med 
trailer eller container är de fraktalternativ för lastbil som bör användas. Vilken typ av 
fordon som väljs vid frakt beror på volym och om gods skall gå på export eller fraktas 
inom Sverige. Det framtida logistikcentrat bör ha en hög leveransprecision och tanken 
är att sena leveranser inte skall förekomma. Idag har vissa av IMG AB:s dotterbolag 
en relativt hög kostnad för flygtransport. Till exempel Isolamin AB vilka har en 
kostnad för flygfrakt på över tio procent av hela företagets transportkostnad under 
2007. 

5.2.3.7 Transporttider 
Transporttider till de 15 länder som IMG AB:s dotterbolag levererar mest och från det 
tänkta logistikcentrat till dess planerade marknad. Se Tabell 8 
 

Tabell 8, Transporttider 

Land Momec AB Isolamin AB Premec AB Logistikcentrat 
Sverige 1-2 dagar 2 dagar 1-2 dagar 1 -2 dagar 
Norge 3-7 dagar 2 dagar 1-2 dagar 3-7 dagar 
USA 30- dagar, 2-3 

dagar 
4-5 veckor 4 veckor 15-30 

dagar/båt 
2-3 dagar/flyg 

England 7 dagar 5 dagar 4 dagar 7 dagar 
Holland 3-4 dagar 4 dagar - 3-4 dagar 
Canada - 4-5 veckor - 4-5 veckor 
Tyskland 2-3 dagar 4 dagar - 2-3 dagar 
Turkiet 7 dagar 1 vecka 10 dagar 7 dagar 
Sydostasien - 3-4 veckor - 3-4 veckor 
Sydamerika - 4 veckor - 4 veckor 
Övriga Europa - 1 vecka - < =1 vecka 
 
Meningen med logistikcentrat är att gods skall inkomma från respektive dotterbolag, 
sampackas i ny transport och snabbast möjligt skickas vidare till kund. Det framtida 
logistikcentrat kommer troligtvis att ha samma transporttider inom Sverige och för 
export som Momec AB, om logistikcentrat placeras i Bottnaryd. För att hålla en låg 
kapitalbindning är det optimalt om inleveranser från IMG AB:s dotterbolag inkommer  
samtidigt till logistikcentrat. Inkommande gods bör inte lagras mer än en dag i 
logistikcentrat innan konsolidering för vidare leverans till kund sker. För att 
leveranstid skall hållas kort spelar finplanering av inleveranser en stor roll. Det är 
viktigt att leveranser skickas i tid från respektive dotterbolag och att information som 
går mellan logistikcentrat och dotterbolagen är tydlig. För att minska leverans och 
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transporttid bör ledtider inom nuvarande dotterbolag förkortas. Genomloppstiden i 
den tänkta autolinan bör även vara kort. 

5.2.3.8 Sampackningssynpunkter 
 
Förslaget som distributionsansvarig på Hags AB tidigare arbetat med: att strukturera 
upp lager i form av container och trailer vore en lösning för logistikcentrat. Detta gör 
att planering för packning i lastbärare redan kan organiseras vid inlastning av gods i 
lagret. Vid utlastning skulle detta minska hanterings- och lastningstiden. Det finns två 
tillvägagångssätt för att lasta en trailer, antingen från sidan eller från trailerns bakre 
del. Att lasta från sidan har fördel med minskad lastningstid, dock kan det vara svårt 
att beräkna de problem vid utlastning i trailerns bakre del, vilka kan uppstå vid 
omlastning längre fram i logistikkedjan.   
 
Det är viktigt att tidigt veta godsegenskaper och dimensioner för order, för att planera 
sampackning. Det är även vitalt med säkerhet, Stora Enso Packaging AB, Hags AB 
och Fraktservice AB använder alla säkerhetsspännband, samt även airbags och 
kantskydd. Emballage för de olika godstyperna bör vara sådant att det är lätt att 
hantera och att gods inte skadar annat gods inom samma sändning.  
 
Enligt Hags AB är det av stor vikt att packa trailer och container på det sätt att de vid 
leverans till kund har en logisk ordning för avlastning och användningsområde. Detta 
gör att lastbärare bör packas i omvänd ordning mot vad som behövs först hos kund. 
Exempelvis kan detta vara att dörrar och våtrum packas först in i lastbäraren följt av 
hörnelement och sist paneler. Detta sätt används idag hos Hags AB vid packning av 
lekplatser i lastbärare och är mycket uppskattat hos kund.  

5.2.3.9 Bemanning 

Idag har Momec AB två anställda för emballering och lastning, Premec AB har en 
anställd vid lastning och använder packningsmaskin för emballering. Isolamin AB har 
två anställda för emballering och tre anställda för lastning med truck. I logistikcentrats 
fall ska emballering av produkter från den tänkta autolinan skötas och lastas, 
inkommande gods från Isolamin AB ska avlastas, lagras och samlastas för ny leverans 
samt att alla nuvarande produkter ifrån Momec AB ska emballeras och skickas. 
Flatpacks kommer till en början att inlevereras från Premec AB och samlastas med 
övrigt gods. Planering för samlastning bör utföras för samtliga samleveranser samt 
optimering av lagerytor. Logistikcentrat behöver även emballeringspersonal och 
lastningspersonal. Vid maskinell emballering kan bemanning dras ned, men utifrån 
manuell emballering bör logistikcentrat, genom överslagsräkning med underlag från 
dotterbolagen, ha sex anställda i logistikcentrat. Uträkning följer på nästa sida. 
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Idag har Momec AB en emballeringstid per kolli på en timme och lastningstid på en 
halv timme. All emballering utförs manuellt. Hos Isolamin AB tar emballering fem 
minuter per kolli och lastningstiden är i genomsnitt två timmar och i Premec AB:s 
fabrik tar emballering 10 minuter per kolli och lastning 45 minuter per container. 
Isolamin AB:s totala tillverkning 2007 var 380 000 kvadratmeter delat på 1 184 order 
vilket ger cirka 321 kvadratmeter per order och leverans. I den tänkta autolinan ränkar 
IMG AB med att tillverka 200 000 kvadratmeter per år vilket genererar order 623 
order från autolinan om genomsnittet av kvadratmeter är det samma som hos Isolamin 
AB. IMG AB räknar med 500 order för autolinan vilket ger att varje order kommer 
innehålla igenomsnitt mer kvadratmeter än Isolamin AB:s. Uträkning nedan utgår 
ifrån 623 order vilket gör att lastningstid och emballering blir ungefär detsamma som 
hos Isolamin AB. Alla beräkningar är gjorda utifrån 47 veckor, ( 52 veckor – 5 
veckors semester) och 5 arbetsdagar i veckan. 

• 623 order dividerat med 47 veckor = 13,5 order per vecka = 2,7 order per dag 
från autolinan.  

• Hos Isolamin AB innehåller varje order 3-100 kolli, härmed dras ett 
genomsnitt för autolinan på 48.5 kolli per order.   

• Detta skulle generera i emballeringstid för autolinan: 2,7 order x 48.5 kolli 
=130,95 kolli per dag vilket ger en emballeringstid på 130,95 kolli x 5 minuter 
= 10,9 timmar per dag 

• Lastningstid för autolinans produkter per dag med utgångspunkt från Isolamin 
AB:s lastningstid ger 2,7 order x 2 timmar = 5,4 timmar per dag. 

• Momec AB:s producerar och levererar 3-4 order per dag vilket ger ett 
genomsnitt på 3,5 order per dag.  

• Varje order innehåller i genomsnitt 2 kolli och ger en emballeringstid på 3,5 
order x 2 kolli x 1 timme per kolli = 7 timmar per dag.  

• Lastningstiden är 0,5 timmar per order vilket ger en genomsnittlig lastningstid 
på 0,5 timmar x 3,5 order = 1,75 timmar per dag.  

• Kompletterande produkter från Isolamin AB uppskattas att bli 20 % av 
respektive panelvolym vilket genererar i 40 000 kvadratmeter per år. 

• Delat på autolinas 623 order ger detta 64.2 kvadratmeter per order. 

• Delas 321 kvadratmeter som Isolamin AB har i genomsnitt per order med 
genomsnitt för kolli per order fås 321 kvm / 48,5 kolli = 6.6 kvm / kolli.  

• Om 64,2 kvadratmeter delas på 6,6 kvadratmeter ges 64,2 kvm/6,6 kvm = 9,7 
kolli per order.  

• Autolinan spekuleras producera och leverera i genomsnitt 2,7 order per dag 
vilket ger 9,7 kolli x 2,7 order = 26,19 kolli per dag.  
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• Med en genomsnittlig lastningstid hos Isolamin AB på 2 timmar för 48,5 kolli 
ger detta 26,19 kolli/ 48,5 kolli = 54% av lastningstiden.  

• Lastningstid för kollin för kompletterande produkter skulle då bli 0,54 x 2 
timmar =1,08 timmar per dag.  

• Eftersom de kompletterande produkterna både ska lossas och lastas bör detta 
ge ungefär en dubblering av tiden = 2,16 timmar per dag.  

• Premec AB producerade 587 flatpacks under 2007 under 2008 räknas siffran 
stiga till 850 ett genomsnitt för detta blir 718 flatpacks per år och är uppdelade 
på 25 order.  

• Varje container tar 45 minuter att lasta och det går i genomsnitt 14 flatpacks 
per container.  

• 718 flatpacks dividerat med 25 order ger 29 flatpacks per order vilket ger crika 
2 containers per leverans. 2 containrar x 45 minuter ger 1.5 timmar för 
lastningstid per order.   

• Ett genomsnitt av dessa 25 order över hela året ger 25 order dividerat med 47 
veckor, resultatet divideras med 5 arbetsdagar vilket ger 0,106 order per dag. 

• 0,106 order dividerat med 25 order ger en procentsats på 0.004% av årets 
order/dag. 

• Vid beräkning av total lastningstid för alla flatpacks per order ger detta 
718stycken dividerat med genomsnittet 14 stycken per container gånger 45 
minuter per container ges 38,46 timmar per år. 

• 0,004% av 38,46 timmar är 0,15 timmar per dag. Eftersom flatpacks både ska 
lastas och lossas blir denna tid dubbleras = 0,15 timmar x 2 = 0,3 timmar per 
dag. 
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Ett schablonmässigt genomsnitt för emballering, lastning och lossning för det nya 
logistikcentrat per dag blir Tabell 9: 

Tabell 9, Bemanning 

Arbete Genomsnittligt antal timmar/dag 

Autolinan, emballering 10,9 timmar/dag 

Autolinan, lastning 5,4 timmar/dag 

Momec AB, emballering 7 timmar/dag 

Momec AB, lastning 1,75 timmar/dag 

Kompletterande produkter lastning och 
lossning, Isolamin AB 

2,16 timmar/dag 

Flatpacks lastning och lossning 0,3 timmar/dag 

Hantering av gods inom logistikcentrat Ej möjlighet att beräkna 

  

Summa:  27,51 timmar/dag 

  

Bemanning 27,51 timmar / 8timmar = 3,44 st 

Hantering av gods inom logistikcentrat, 
hos Isolamin AB idag 2 anställda 

2 st 

  

Summa bemanning: 6 st 

Vid beräkning av arbetstid för varje anställd på 8 timmar per dag behövs en 
schablonmässig bemanning på 27,64 dividerat med 8 timmar = 3,44 anställda i 
bemanning för lastning, lossning och emballering. Vidare behövs personal för lagring, 
och transportering av gods inom logistikcentrat och Momec AB. Isolamin AB har två 
anställda för truckkörning och förflyttning av gods. Med ett överslag anses att full 
bemanning för logistikcentrat bör uppgå till sex anställda.  I dessa beräkningar är inte 
personal för administration, inköp och transportbeställning inräknad. Det anses att 
denna personal bör samordnas med Momec AB:s personal och tas därför inte med här. 

5.2.3.10 Utrustning 
Utrustning som kommer att behövas i det tänkta logistikcentrat är sådan utrustning 
som skall göra logistikcentrat till ett fungerande lager/terminal. För att klara av den 
volym som kommer att belägga logistikcentrat behöver IMG AB göra ett antal 
investeringar i olika sorts utrustning. Utrustning kommer att kunna tas ifrån Momec 
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AB men viss utrustning behöver köpas in.  Med utgångspunkt ifrån antal order för in- 
och utleverans per dag i logistikcentrat kommer en gaffeltruck behövas för utlastning 
samt en gaffeltruck inne i lagret för förflyttningar inom lagret samt för inkommande 
gods. Ett antal pallyftare är även lämpligt att införskaffa för mindre gods och 
förflyttningar inom lagret. Reservdelslagret kommer att erfordra ett antal ställage för 
lagring. Vid reservdelssändningar till kund kommer gods som skall skickas behöva 
emballeras i logistikcentrat och därför kommer en inplastare behövas samt ett litet 
lager med olika sorters lastpallar och lastbärare. Om examensgruppens förslag om 
godsmärkning med streckkoder antas kommer all tillhörande utrustning som 
streckkodsavläsare, dator och skrivare behöva införskaffas. Datorutrustning är till för 
planeringsschema, tidtabeller, plockningsschema för flatpacks och reservdelar samt 
registrering av inkommande gods.  

5.2.3.11 Lokalytor 

Logistikcentrats lokalytor är svårt att beräkna då dess flöde ännu inte är helt känt. Vid 
tanken att logistikcentrat ska innefatta ett färdigvarulager för panel från autolinan, 
Momec AB:s färdigvarulager av dörrar, Isolamin AB:s kompletterande gods samt 
flatpacs kommer det krävas en bra struktur i lagret. IMG AB:s tanke om att även 
sampacka flatpacks i logistikcentrat och utföra reservdelsleveranser ställer ännu högre 
krav på ordning och struktur. Det skulle bli ett logistikcentra med två former av lager 
enligt teori: förråd vilket omfattar material och artiklar samt färdigvarulager för 
leverans. Något säkerhetslager kommer inte att finnas mer än möjligtvis utav 
reservdelsartiklar då företagen arbetar med order mot konstruktion.  

Vilket beskrivs i teorin bör lagerytor ha en hög fyllnadsgrad, därför bör inte 
logistikcentrat byggas större än vad som förväntas att användas. Transportarbete och 
förflyttning inom logistikcentrat bör reduceras så mycket som möjligt därför bör en 
bra kombination av lagerprinciper användas för att enkelt kunna hantera samt 
lokalisera aktuellt gods.  

Genom litteraturstudier framkom att det är viktigt att märka ut lagerplatser för att få 
en bra överblick i ett lager. Denna märkning ska ha en underbyggande logik som är 
lättförståelig och betydande för att hitta och hantera gods. Idag använder Momec AB 
olika färgkoder/färggodsmärkning för att gods tillhörande samma order ska vara 
lättigenkännligt. Ett förslag är att även logistikcentrat kan hantera order på samma sätt 
vilket skulle resultera i att inkommande gods från Isolamin AB och Premec AB direkt 
får en färggodsmärkning som är densamma för tillhörande order från autolinan. 
Ytterligare ett förslag är att logistikcentrat organiseras upp i två delar, en för 
reservdelar och samplockning av flatpacks och en för inkommande och utgående 
gods. Den del för inkommande och utgående gods kan organiseras efter destination, 
ordernummer och leveransdatum.  



Analys och diskussion 

 80 

Vid direkt omlastning från ett transportmedel till ett annat i logistikcentrat och även 
för last och lossning kan transportmedlen ha olika karaktär. Detta kräver att 
utformningen i logistikcentrat är konstruerat utifrån vilka/vilken överföring och 
lastning som kommer att föreligga. Idag har varken Isolamin AB, Momec AB eller 
Premec AB något direkt färdigvarulager, utan gods för leverans står staplat vid 
utlastning, där viss lageryta gjorts tillgänglig. Momec AB kan vid överskridning av 
denna lageryta tillfälligt flytta ut färdigt gods till sitt råmateriallager i väntan på 
leverans. Logistikcentrat kommer att behöva ett mer ordnat system då inleverans och 
utleverans av de olika order som ska konsolideras inte alltid kommer att 
överensstämma. 

De tre nyckeltal som är väsentliga för lager och lageroptimering är:  

Lageromsättningshastighet, genomloppstid och lagermängd.  

• LOH = Omsättning (kvantitet eller värde)/Lager (kvantitet eller värde), 
[ggr/år] 

• Genomloppstid = 1/LOH = medellager/efterfrågan, [dagar] 

• Lagermängd, Medellager = (Genomloppstid x Förbrukning)/360  

Dessa nyckeltal bör IMG AB räkna ut för att fastslå vilka lagermängder och flöden 
som kommer att befinna sig i logistikcentrat. Ett förslag är att utföra beräkningar för 
var och en av de olika typer av gods som kommer att gå igenom logistikcentrat och 
sedan addera lagermängderna för att få ut en totallagermängd.  

• Autolina: LOH, genomloppstid i färdigvarulager och lagermängd 

• Kompletterande gods från Isolamin AB: LOH, genomloppstid för lagring i 
logistikcentrat och lagermängd 

• Reservdelar: LOH, genomloppstid i lager och lagermängd 

• Flatpacks: LOH, genomloppstid i logistikcentrat och lagermängd. 

• Dörrar från Momec AB: LOH, genomloppstid i logistikcentrat och 
lagermängd.  

Efter att total lagermängd är uträknad bör detta omsättas till hur många kvadratmeter 
detta skulle generera i logistikcentrat. Det är viktigt att beakta om gods är stapelbart 
och hur logistikcentrat kan optimeras.  

På nästa sida följer en schablonmässig uträkning av vilken lokalyta som 
logistikcentrat kan tänkas behöva. Uträkningen är gjord med hänsyn till ritningar och 
lokalytor för last och lossning hos IMG AB:s dotterbolag, samt genomsnittligt antal 
order per dag som kan tänkas flöda genom logistikcentrat.  
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Isolamin AB har idag en färdigvarulagersyta på 13 x 40 meter = 520 kvadratmeter och 
en utlastningsyta på (23 x 28)-(10 x 5) meter = 594 kvadratmeter enligt fabriksritning. 
Momec AB:s yta för båda dessa områden är 24 x 29,9 meter = 717,6 kvadratmeter. 
Enligt Momec AB räcker idag denna yta inte alltid till utan Momec AB får utnyttja 
ledigplats deras råmateriallager. Att ytan inte räcker till beror antagligen på att 
Momec AB inte optimerat ytan i sina lokaler, att utlastningsytan blir avlastningsplats 
för annat gods och att det tar tid för speditörer att anlända för utleverans. Som nämns i 
Momec AB:s kartläggning tar det en till sju dagar för speditörer att anlända till 
Momec AB, detta kan göra att färdigvarulagret växer.  Premec AB har ett 
reservdelslager på 20 x 15 meter = 300 kvadratmeter, en sampackningsyta och 
färdigvarulager för flatpacks på 150 kvadratmeter, och en utlastningsyta på 30 m2. 

Sammanfattande: 

• Isolamin AB total yta för färdigvarulager och utlastning – 1 114 m2 

• Momec AB total yta för färdigvarulager och utlastning – 717,6 m2 

• Premec AB total yta för reservdelslager - 300 m2, färdigvarulager och 
utlastning – 180 m2 

I logistikcentrat kommer lagring, och utlastningsplats att behövas. Emballering 
kommer antagligen fortsatt att utföras på Momec AB och i den nya autolinans lokaler 
för dess panelproduktion. Med tanke på att Isolamin AB idag har en utlatsningyta på 
594 kvadratmeter och levererar cirka 1 000 order per år bör logistikcentrat behöva 
ungefär samma yta för utlastning då det kan förekomma att gods inkommer och 
utlastas på samma gång vid konsolidering av gods. Färdigvarulager för gods från 
autolinan samt kompletterande gods från Isolamin AB kan även jämföras med ytan 
för Isolamin AB:s färdigvarulager på 520 kvadratmeter. Momec AB levererade år 
2007 900 order, det ger ett genomsnitt på cirka 19 order per vecka baserat på 47 
producerande veckor. Varje order innehåller i genomsnitt 2 pall med ungefärliga 
dimensioner, längd 2,5 meter x bredd 1,5 meter. En färdig order står max en vecka i 
lager och väntar på leverans, detta ger att den maximalt krävda lagerytan för färdiga 
kollin från Momec AB blir 19 order x 2 kolli x (2,5 meter x 1,5 meter) = 142,5 
kvadratmeter. Detta är bottenyta för kollistorlek och det behövs även mellanrumsyta 
därför ökas ytan till 200 kvadratmeter i beräkningen.   

Om IMG AB:s vill genomföra nästa tanke med logistikcentrat och även arbeta med 
reservdelar och flatpacks bör detta kräva ungefär lika stor yta som idag är åsidosätts 
hos Premec AB för samma aktivitet. Logistikcentrat behöver även ha plats för 
transport och truckkörning.  
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En schablonmässig överslagsräkning ger en sammanlagd yta för logistikcentrat på 
Tabell 10:  

Tabell 10, Lokalyta 

Förklaring för utnyttjande av lokalyta Antal m 2 

Yta för färdigvarulagrer av panel och kompletterande gods 500 m2 

Yta för lagring av reservdelar 300 m2 

Yta för färdigvarulager av dörrar 200 m2 

Yta för sampackning och färdigvarulager för flatpacks  150 m2 

Yta för utlastning 600m2 

Yta för transport och truckkörning inom logistikcentrat 100 m2 

                                                                                           +  

Summa                                                                              = 1850 m2 

5.2.3.12 Tranportkostnader 
 
Totala transportkostnader för IMG AB:s koncern är 10 126 661 kr och är fördelade i 
dotterbolagen på följande sätt: 
 

• Isolamin AB: 5 726 661 kr 
• Momec AB: 2 300 000 kr 
• Premec AB: 2 100 000 kr 

 
En konsolideringspunkt placerad i Bottnaryd kommer att vara en bra utgångspunkt för 
gemensamma utleveranser till kund. Geografiskt sett är Bottnaryd en bra plats och 
infrastrukturen i dess närhet gör att utleverans kan ske snabbt. Närhet av infrastruktur 
gör att utbudet av speditörer är stort. Att skriva avtal med vissa speditörer och arbeta 
fram ett bra samarbete kan underlätta för IMG AB och ett gemensamt avtal bör ge ett 
lägre pris på transporter. I framtiden kanske IMG AB skall fundera på att förhandla 
fram ett gemensamt avtal för alla dotterbolagen. Detta med tanke på att högre 
volymer kan ge ett lägre prisalternativ.  
 
Ett annat sätt kan vara att som Stora Enso Packaging AB förhandla fram priser och 
avtal med olika speditörer för att få en lägre transportkostnad. Inga avtal är dock 
skrivna när det gäller att använda sig av någon speciell speditör. Isolamin AB:s 
transportkostnader är höga och det beror troligtvis på Isolamin AB:s geografiska läge. 
Godset skall transporteras lång sträcka samt utbud av speditör är lägre. Flygkostnaden 
som uppstår vid sena leveranser är något som behövs minskas då det kostar mycket 
pengar för flygtransport. Logistikcentrat bör inte behöva ha några nämnvärda 
kostnader för frakt med flyg om en väl strukturerad finplanering för utleverans följs. 
Transporter från logistikcentrat kommer ha störst marknad på export och 
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konsolidering av gods. Det kommer att göra kostnad för båtfrakt samt lastbilsfrakt 
mindre än vid enskild transport från dotterbolagen.  
 
Under besök hos Stora Enso Packaging AB och Hags AB har examensarbetsgruppen 
fått ta del av deras transportkostnader och avtal med speditörer. Med hänsyn till 
respektive företags tystnadsplikt när det gäller kostnader får inte några siffror lämnas 
ut i denna rapport. Det har visat sig att Stora Enso Packaging AB:s och Hags AB:s 
framarbetade avtal ger lägre kostnader per flakmeter/transport än vad respektive 
dotterbolag hos IMG AB nu har. En strategi för dotterbolagen och IMG AB kan vara 
att arbeta för att få fram avtal med speditörer och med ett till några års mellanrum 
skicka ut förfrågan till speditörer om offertförslag på vad de kan erbjuda för priser. 
Detta var något som Hags AB arbetade kontinuerligt efter för att alltid ha de lägsta 
kostnaderna för sina transporter. 
 
För att minska administrationskostnader för transport kan Momec AB:s och det 
framtida logistikcentrats administrationsavdelningar för transport och planering slås 
samman. 

5.2.3.13 Hanteringskostnader 

Hanteringskostnader är svårt att beräkna för logistikcentrat, då bemanning och flöde 
endast består av spekulationer. Hanteringskostnader innefattar förflyttningar av gods, 
inventeringar, utrustning och personal. Eftersom dessa variabler inte är bestämda går 
ej en verklig hanteringskostnad att beräkna. Nedan följer dock ett hypotetiskt förslag 
på de variabler som bör vara med vid en senare uträkning:  

• Hanteringsvariabler: 

o Inlastning av gods 

o Utlastning av gods 

o Registrering av gods 

o Inventering av gods 

o Förflyttning av gods inom logistikcentrat 

o Lastbilskostnad vid inlastning 

o Lastbilskostnad vid utlastning 

o Utrustning 
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5.2.3.14 Sammanställningstabell 

Tabell 11, Sammanställning logistikpunkter 

Logistikpunkter 
för analys: 

Logistikcentrat, förslag  

Samordningskrav 1. Precision och ordning med en bra förståelse och kontroll på 
in och utleveranser. 2. Minsta möjliga tidsåtgång och kort 
genomloppstid i logistikcentrat. 3. Information för inkommande 
gods bör anlända i god tid från leverantör och innehålla svar på 
hur gods ska lastas och packas och om det är stapelbart. 4. Det 
viktigt att helleveranserna är kompletta och att det nya 
logistikcentrat håller en hög leveransprecision och säkerhet. 5. 
Logistikcentrat och Momec AB bör ha gemensamma inköp och 
logistikansvar. 6. Ett gemensamt affärssystem som fungerar 
felfritt är av stor vikt, samt även en väl utförd och preciserad 
finplanering för in och utleveranser 

Orderhantering 1. Logistikcentrat bör i framtiden behandla alla order som ska 
gå genom logistikcentrat. Momec AB/Logistikcentrat kan sedan 
internt lägga order till Isolamin AB och Premec AB på 
kompletterande delar till order. 2. Tidskrav på orderhantering 
bör ställas för att planering och beredning ska gå snabbare och 
att material ska kunna beställas tidigt. 3.  En tydlig deadline bör 
sättas tidigt och milstolpar i planering och produktion, detta för 
att få en bra leveransprecision. 4. Databaser bör utvecklas där 
det med enkelhet går att spåra order. 5. Alla leveransdatum 
förväntas att sättas efter det företag med längst ledtid.  

Styrning 1. En hårt styrd tidtabell för in - och utlastning. 2. Ett 
tvåveckors planeringsschema för lastning, lossning och lagring. 
3.  Ett beläggningsschema för vart och ett av dotterbolagen 
samt den nya autolinan. 4. Det är viktigt att styra och 
strukturera leveransdagar efter exempelvis destinationer för att 
få ett jämt flöde över veckan. 5. Packning i lastbil bör vara 
logiskt utformad för avlastning. 6. Logistikcentrat bör använda 
affärssystemets möjligheter för struktur och ordning. 

Godsmärkning 1. En standardiserad gemensam godsmärkning för IMG AB:s 
dotterbolag samt autolinan. 2. Möjligtvis en färggodsmärkning. 
3. Förslag för gemensam godsmärkning innehåller tre olika 
delar vilka är en del för information om leverantören, en för 
mottagare och kundinformation och en tredje för godset/kollits 
innehåll. 4. Alla uppgifter bör vara både skriftliga och via en 
streckkod på godsmärkningen, samt att en packlista fortfarande 
skickas med till de speditörer och mellanhänder som ännu inte 
hanterar streckkoder även en bra godsmärkning inom 
produktion bör tas fram. 
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Packning 1. Olika emballage för inrikes och export. För export, träpall, 
lätt inplastning, wellpapphuv, träunderlag och buntband. 2. 
Inrikes är dagens emballering tillräcklig hos dotterbolagen. 

Transportsätt Trailer & Container och undantag flyg. 

Transporttider Land Logistikcentrat 
Sverige 1 -2 dagar 
Norge 3-7 dagar 
USA 15-30 dagar/båt 

2-3 dagar/flyg 
England 7 dagar 
Holland 3-4 dagar 
Canada 4-5 veckor 
Tyskland 2-3 dagar 
Turkiet 7 dagar 
Sydostasien 3-4 veckor 
Sydamerika 4 veckor 
Övriga Europa < = 1 vecka  

Sampacknings-
synpunkter 

1. Att strukturera upp lager i form av container och trailer vore 
en lösning för logistikcentrat. 2. Att veta godsegenskaper och 
dimensioner för att planera sampackningen. Det är även vitalt 
med säkerhet vid lastning. 3.  Emballage för de olika 
godstyperna bör vara lätthanterliga samt att gods inte ska kunna 
skada annat gods inom samma sändning. 4. Att packa trailer 
och container på ett sätt att de vid leverans till kund har en 
logisk ordning för avlastning och användningsområde 

Bemanning 6 st, + personal för administration, inköp och 
transportbeställning, bör samordnas med Momec AB 

Utrustning Två gaffeltruckar, ett antal palllyftare, ställage för lagring, 
inplastare samt utrustning för att tillverka godsmärkning och 
streckkodsavläsare, dator och skrivare. 

Lokalytor 1850 m2 
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Transport-
kostnader 

Dagens transportkostnader för IMG AB:s dotterbolag: 
• Isolamin AB: 5 726 661 kr 
• Momec AB: 2 300 000 kr 
• Premec AB: 2 100 000 kr 
 

1. Ett förslag är att skriva avtal med vissa speditörer och att 
arbeta fram ett bra samarbete som kan underlätta för IMG AB 
och ett gemensamt avtal för alla bolagen bör ge ett lägre pris på 
transporter. 2. En strategi för dotterbolagen och IMG AB kan 
vara att arbeta för att få fram avtal med speditörer och med ett 
till några års mellanrum skicka ut till speditörer om 
offertförslag på vad de kan erbjuda dem för priser. 3. För att 
minska administrationskostnader för transport kan Momec 
AB:s och det framtida logistikcentrats transport och planering 
slås samman. 

Hanterings-
kostnader 

Ett hypotetiskt förslag på de variabler som bör vara med vid en 
senare uträkning av hanteringskostnad:  

• Hanteringsvariabler 

o Inlastning av gods 

o Utlastning av gods 

o Registrering av gods 

o Inventering av gods 

o Förflyttning av gods 

o Lastbilskostnad vid inlastning 

o Lastbilskostnad vid utlastning 

o Utrustning 
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5.2.4 SWOT-analys 

De punkter vilka är skrivna med kursiv stil i SWOT-analysen finner examensgruppen 
vara relevanta utifrån logistikcentras perspektiv. Övriga punkter kopplas till 
företagens, Isolamin AB:s, Premec AB:s och Momec AB:s, nuvarande men även 
framtida situation.Tabell 12  

Tabell 12, SWOT-analys – Logistikcentra 

Styrkor 
 

• Placering av logistikcentra 
• Lokalytor för realisering av 

logistikcentra 
 
• Kompetens inom tillverkningsområdet 

för marin/offshore och byggindustrin  
• Mångårig erfarenhet av branschen 
• Inarbetade produkter 
• Välkänt varumärke inom branschen 
 

Möjligheter 
 

• Ökning av servicegrad 
• Förstärkning av IMG AB:s varumärke 

och status 
• IMG AB:s konkurrensfaktor ökar på 

marknaden 
• IMG AB kan med hjälp av 

logistikcentrat attrahera nya kunder 
• Vinna nya marknadsandelar 
 
• Effektivisera dotterbolagens 

verksamhet 
• Strukturering samt standardisering av 

aktiviteter och processer 
• Databaser som förenklar kontroller, 

överblick, slutsatser och historik 
• Bättre informationsflöde och 

återrapportering med hjälp av Jeeves 
• Öka företagens utnyttjandegrad av 

varandra 
• Komplettera varandras svagheter och 

styrkor mellan dotterbolagen 
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Svagheter 
 

• Något av företagen blir flaskhals 
• Logistik- och konsolideringskompetens 
 
• Leveransprecision 
• Dotterbolagens strukturering och 

standardisering 
• Rutiner för att dela information mellan 

dotterbolag och internt inom respektive 
bolags avdelningar 

• Emballering för gods, framförallt 
export från Momec AB och Isolamin 
AB 

• Variantflora 
• Brist på enhetligt affärssystem 

 

Hot 
 

• Företagens individuella problem 
• Ingen ökning av marknadsandelar 
• Konsolideringspunkten blir överflödig 
• Lågkonjunktur 
• Konkurrenters aktiviteter på 

marknaden 
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5.2.4.1 Styrkor 
Dotterbolagen, Isolamin AB, Premec AB och Momec AB har mångårig erfarenhet och 
kompetens inom branschen och tillverkning/montering av företagens produkter. Deras 
produkter är välkända på marina-, offshore-, och byggmarknaden vilket är en fördel 
vid expandering och/eller om IMG AB slår sig in på nya marknader. Framförallt är 
koncernens höga kvalitet, kundflexibilitet samt stora variantflora eftertraktade av 
kunder runt om i världen. Varornas stora variantflora, höga kvalitet och 
kundflexibilitet är ordervinnande faktorer för samtliga dotterbolag. Produkterna är 
även inarbetade, det vill säga att kunderna vet vad de betalar för och som kan 
förväntas av respektive företags produkter. Ett logistikcentrum kräver ett större flöde 
än vad IMG AB har idag. Ordervinnare underlättar för IMG AB att utöka flödet av 
gods genom fler och större order från en expanderad marknad. Logistikcentrat 
kommer att kräva stora ytor vilket Momec AB förväntas kunna erbjuda efter rensning 
av deras plåtlager. Det som nämns i detta stycke är fördelaktiga faktorer vid en 
realisering av ett logistikcentra.  

5.2.4.2 Svagheter 
Leveransprecisionen för Momec AB och Isolamin AB är betydligt lägre än deras mål 
och/eller i jämförelse med Premec AB:s leveransprecision vilken är närmare 100 
procent. Något av företagen, kommer oavsett utveckling och förbättring, ha den 
längsta ledtiden från order till leverans till logistikcentrat vilken de andra två 
systerbolagen måste ta hänsyn till vid en realisering av logistikcentrat. Det resulterar i 
att flaskhalsen för respektive leverans, från dotterbolagen till logistikcentrat, kommer 
att styra logistikcentrats avlastningsschema. Det blir därför viktigt att 
informationsflödet/informationsutbytet är väl inarbetat och strukturerat mellan och 
inom företagens avdelningar för att kunna planera, synkronisera och även ändra 
leveranstider till logistikcentrat då något av företagen inte kan leverera i tid. Tar 
företagen inte hänsyn till varandras ledtidsskillnader kan detta resultera i att 
logistikcentrat måste inkludera stora ytor för lagerhållning av ankommet gods. Det 
skulle även resultera i en ökad kapitalbindning för logistikcentrat vilket skulle kunna 
undvikas om gods levereras till logistikcentrat så synkroniserat som möjligt för vidare 
transport. Förutom att informationsflödet/informationsutbytet ska fungera bör även 
företagens aktiviteter och processer vara välstrukturerade och välstandardiserade i 
förhållande till varandra. Detta skulle förbättra förståelsen för varandras 
arbetsuppgifter både inom och mellan företagen. 
 
Gods som ska exporteras behöver en mer slitageanpassad emballering. Isolamin AB:s 
och Momec AB:s emballering är därför inte optimal. Gods riskerar att bli skadat vid 
hantering, framförallt vid sjötransporter då gods utsätts för relativt påfrestande 
förhållanden. 
 
Examensarbetsgruppen saknar information om vilken kompetens- och erfarenhetsnivå 
IMG AB (inkluderat dotterbolagen) har inom logistikområdet för konsolidering. 
Logistik- och konsolideringskompetens samt erfarenheten inom IMG AB kommer att 
vara viktig vid framförallt utformning och strukturering av logistikcentrats funktioner. 
Detta för att kunna övervinna och/eller undvika svårigheter/problem som kan 
uppkomma vid denna typ av konsolideringsprojekt. 
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5.2.4.3 Möjligheter 
Möjligheterna för koncernen och dess dotterbolag att kunna utvecklas till det bättre är 
stora. Det framtida logistikcentrat kommer att öka servicegraden gentemot kunder 
eftersom dessa i och med ett logistikcentra kommer att få en komplett leverans istället 
för flera delleveranser. Respektive verksamhet bör med hjälp av det nya 
affärssystemet kunna struktureras och effektiviseras till det bättre. Informationsflödet 
kommer att bli bättre mellan och inom dotterbolagen samt till IMG AB. Strukturering 
av arbetsuppgifter samt standardisering av olika processer och aktiviteter har 
möjlighet att förbättras. Överblicken inom dotterbolagen kommer att bli bättre samt 
ordningen på alla aktiviteter. Det bör bli lättare för IMG AB:s ledning att kunna följa 
och ha överblick över sina bolag och deras processer. I och med att IMG AB nu ska 
försöka ta sig in på en ny marknad har de stora möjligheter att förstärka sitt varumärke 
och bli en stark och ledande leverantör inom branschen. Statusen på dotterbolagen bör 
höjas bland leverantörer och kunder om IMG AB gör en satsning för att bli en av de 
större leverantörerna på den nya marknaden. IMG AB bör med hjälp utav 
logistikcentrat och satsningen på autolinan kunna höja sin konkurrensfaktor gentemot 
konkurrerande företag. Möjligheterna att attrahera nya kunder och slå sig in på en ny 
marknad ses som stora om en ny autolina införskaffas samt om logistikcentrat blir 
verklighet.  
 
Isolamin AB, Momec AB och Premec AB arbetar idag enskilt vid samtliga aktiviteter 
och processer inom företagen, förutom transporter av helhetslösningar till Turkiet. 
Företagen har olika individuella kvalifikationer vilka kan utnyttjas om företagen tar 
lärdom av och komplettera varandra. Företagen skulle exempelvis kunna ta hjälp av 
varandras erfarenheter, aktivitets- och processutföranden för att förbättra och 
effektiviseras individuellt samt för att bli mer kompatibla med varandra för att vara 
mer förberedda vid en realisering av logistikcentrat. 

5.2.4.4 Hot 
Ett hot för tanken med att bygga upp ett logistikcentra är att de individuella problem 
som finns inom vissa av IMG AB.s dotterbolag kommer att ta lång tid att helt få bukt 
med. IMG AB:s koncern bör ha löst problemen som finns inom vissa av dotterbolagen 
innan logistikcentrat kan uppstartas. Dotterbolagens leveransprecision och 
leveranssäkerhet bör vara mycket bra för att logistikcentrat ska få in gods innan 
sampackning och leverans till kund. Vid konsolideringslogistik finns ingen tid att 
vänta på leveranser. Det kan även ses som ett hot att IMG AB kanske inte lyckas ta 
sig in på marknaden fullt ut och att volymerna som är tänkt att flöda igenom 
logistikcentrat inte blir tillräckligt stora. Konkurrensen på marknaden kan bli större 
och det kan ge kännbara effekter för IMG AB:s olika verksamheter. Konjunkturen på 
marknaden har de senaste åren varit gynnsam men kan de närmaste åren bli sämre. En 
lågkonjunktur kan ge effekter på chansen att lyckas med logistikcentrat samt 
autolinan. Köpkraften från marknaden kan bli lägre än vad som förutspåtts av IMG 
AB. 

5.2.5 Konsekvensanalys 

 Under avsnitt 5.2- i rapporten för logistikcentrat togs delvis den konsekvensanalys 
med, vid ökat utnyttjande av logistikcentrat med reservdelar och att Momec AB:s 
produkter ingår i flödet. Detta för att examensarbetsgruppen anser att åtminstone 
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Momec AB:s produkter är en självklarhet om logistikcentrat kommer att placeras i 
Bottnaryd. Att lokalisera logistikcentrat i Bottnaryd bedöms även vara ett bra 
alternativ då lokaler för autolinan redan existerar vid Momec AB och att autolinan 
kommer att generera största delen i logistikcentrats flöde. 
 
Grundtanken med logistikcentrat som examensarbetsgruppen uppfattat det utifrån 
IMG AB är att logistikcentrat endast i ett första steg bör innefatta: 

• Paneler från autolinan 
• Kompletterande hörnelement och lister från Isolamin AB 
• Flatpacks från Premec AB 
 

I ett andra steg utifrån IMG AB finns tankar om att logistikcentrat även kan innefatta 
utöver punkterna i steg ett: 

• Reservdelar 
• Sampackning av flatpacks 
• Momec AB:s utleveranser av dörrar 
• Våtrum och kabiner från Premec AB 

 
En konsekvensanalys utifrån att både steg ett och två kommer att utgöra flödet i 
logistikcentrat innefattar ytterligare krav och förslag inom de punkter som tagits fram 
under avsnitt 5.2 i rapporten. För att det tänkta logistikcentrat skall få en beläggning 
som är tillräcklig för att det ska finnas förutsättningar för en uppbyggnad har 
examensarbetsgruppen tänkt att både steg ett och två behöver ingå i logistikcentrats 
flöde. Ett logistikcentra med volymer av den här storleken behöver ha en samordning 
och planering av gods som fungerar tillfredsställande. Kraven är stora för samordning 
av gods att sändningarna till kund blir kompletta och att leveransprecisionen skall 
vara hög. Om Momec AB:s utleveranser skall gå genom logistikcentrat är en idé att 
alla beställningar av transporter sker ifrån samma avdelning. Allt som tillhör logistik 
och distribution kan skötas på ett och samma ställe. Beläggningen på 
logistikavdelningen kan i detta fall öka avsevärt och det kan behövas en nyanställning 
för att backa upp ökat arbetet med logistik.  
 
Orderhanteringen kommer att växa avsevärt i och med ett ökat flöde innehållande fler 
order och större volymer i logistikcentrat. En bra orderhantering och kontroll på gods 
som passerar genom logistikcentrat är mycket viktigt. Det administrativa arbetet 
kommer att öka eftersom det blir fler olika order som skall passera genom 
logistikcentrat. Genom att ha bra styrning är tanken att generera en bra 
leveransprecision.  
 
Med ett utbud av reservdelar kommer plockorder med reservdelar att utfärdas i 
logistikcentrat.  För att kunna handskas med plockorder bör det skaffas ett 
plockorderprogram som gör det enklare vid plockning av gods. Godsmärkningen 
kommer inte drabbas nämnvärt på grund av större volym genom logistikcentrat. 
Möjligtvis ökar kraven på en gemensam godsmärkning. 
 
På grund av ökade volymer kommer packning av gods i det nya logistikcentrat att ta 
längre tid vilket ger att en större personalstyrka behövs.  
 
Konsekvensen för transporttider och transportsätt kommer inte att bli nämnvärt stor. 
IMG AB kommer att agera på en större marknad vilket bör resultera i nya 
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destinationer för leverans. Vid val av transportsätt till dessa nya destinationer bör en 
undersökning göras för att välja lämpligt transsportsätt samt se på hur lång den totala 
transporttiden kommer att bli för respektive destination. 
 
Sampackning av gods bör bli mer tidskrävande eftersom mer gods är i omlopp. 
Utbudet av olika varianter av sampackningar av gods till kund kommer att bli fler. 
Bemanningen kommer att behöva utökas eftersom volymen och arbetsuppgifterna blir 
fler. Det större flödet av gods i omlopp genererar i att nya arbetsuppgifter tillkommer. 
Personal bör finnas både för hantering av gods inklusive truckkörning samt personal 
för emballering och sampackning av gods. Viss utrustning finns redan men en 
utökning av utrustning kommer att bli nödvändig. Vid sampackning måste all 
utrustning för emballering finnas samt ett antal pallyftare och truckar bör tillkomma.  
 
Lokalytan för logistikcentrat kommer att öka något för logistikcentrat jämfört med 
gjorda beräkningar. Uträkningarna visar att ett plocklager för reservdelar kommer att 
öka den totala lokalytan men att själva utlastningsytan för gods kommer att vara 
likvärdig. Även färdigvarulagret kommer att bli likvärdigt storleksmässigt. Alla 
kostnader för hantering av gods kommer att öka på grund utav att mer personal 
behövs samt det ökade godsflödet. Transportkostnaderna kommer att öka med tanke 
på att volymerna som skall transporteras bör vara större vid ökat godsflöde. En annan 
tanke är att transportkostnaderna kan minska om fyllnadsgraden blir större vid 
utleveranser om dessa kompletteras med reservdelar. 

5.2.6 Risker 

Om införandet av det nya logistikcentrat och autolinan blir verkligehet, bör noggrann 
riskanalys utföras innan arbetet startar. Vilket nämns i rapportens teoridel kan 
riskmanagement användas för att minska osäkerhet genom att ta fram de risker som 
finns och utveckla strategier för att övervinna dessa.  

Första frågan som bör ställas är om logistikcentrat bör ägas och hanteras/skötas av 
IMG AB då detta kan minska fokusering på deras kärnverksamhet. Kanske bör själva 
konsolideringen läggas ut till ett tredjepartslogistikföretag. Som nämns i SWOT-
analysen kanske IMG AB saknar kompetens i konsolideringsteknik. Det kan bli en 
risk att IMG AB genom konsolidering i logistikcentrat arbetar på ett för stort område 
och tappar i dess styrkor.  Det finns många detaljer som idag måste utvecklas inom 
IMG AB:s dotterbolag innan ett logistikcentra och en autolina kan byggas om 
logistikcentrat ska bli gynnsamt samt att logistik och utleveranser ska fungera. En risk 
är att utvecklingsarbete utförs på för många platser samtidigt och att logistikcentrat 
startas upp innan resterande bolag höjt sin leveransprecision och att en bra struktur för 
order- och leveransprocess tagits fram för den tänkta autolinan. Detta ger en risk i att 
den nya marknaden kan få ett dåligt intryck av IMG AB vid försenade leveranser och 
att de istället väljer andra leverantörer. Det finns även en risk i att logistikcentrat 
kommer att utgöra ytterligare ett mellansteg där olika förseningar kan äga rum och att 
ledtid till leverans blir ännu längre.   

Om logistikcentrat endast kommer utnyttjas till steg ett inom konsekvensanalysen, 
(punkt 5.2.4 i rapporten), finns risk att den ekonomiska vinningen blir för liten genom 
att flödena blir för små.  Det är mycket viktigt att en ordentlig kostnadsanalys utförs 
innan IMG AB:s tankar om logistikcentrat sätts i verklighet.  
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Ett förslag är att IMG AB använder de tre olika strategier vilka tas upp i rapportens 
teoridel för att förebygga och ha beredskap av åtgärder för de risker som tas fram. 
Strategierna är  prevention strategies, mitigating strategies och recovery strategies.
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6 Slutsats 

6.1 IMG AB:s dotterbolag och Logistikcentrat 
IMG AB:s dotterbolag, Isolamin AB, Momec AB och Premec AB har som nämnts i 
denna rapport stor förbättringspotential i såväl orderhantering och produktion som 
logistik. Examensarbetsgruppen ser att ett logistikcentra och ingång på en ny marknad 
är ett realistiskt och strategiskt riktigt beslut för framtida utveckling inom IMG-
koncernen. Förutsättningarna för en realisering av logistikcentrat är mycket viktiga att 
uppnå. Jeeves bör vara helt implementerat och fungera felfritt samt att order- och 
leveransprocess inom dotterbolagen förbättras för att sänka kostnader, öka 
leveransprecision och leveranssäkerhet. Dessa tre variabler är avgörande faktorer 
inom konsolideringsproblematik. Den mest betydande förutsättningen för 
logistikcentrat är att visionen om en autolina realiseras då den kommer att utgöra 
logistikcentrats största flöde. 

Utifrån de förutsättningar och krav som tagits fram och diskuterats i kapitel fem bör 
en jämförelse med ett tredjepartslogistik företag göras innan planer om logistikcentrat 
och autolinan sätts i verket. Detta för att se om en outsourcing av logistikcentrat skulle 
bli mer kostnadseffektivt, och/eller om kompetens för de krav som ställts saknas i 
IMG AB:s koncern.  

Den tänkta placeringen i Bottnaryd anses helt riktig med grund att autolinan byggs 
samt att viss lokalyta redan existerar. Infrastrukturen kring Bottnaryd ger även ett 
övertygande om lokaliseringens förslag.  

Att bygga ett logistikcentra skulle sammanföra dotterbolagen inom koncernen vilket 
av examensarbetsgruppen anses vara viktigt för framtiden. Även att en större volym 
koncentreras till en och samma plats anses vara en fördel då företagen idag är 
geografiskt utspridda i Sverige.  

Slutsatsen är att examensarbetsgruppen anser att ett projekt för logistikcentrat ska 
realiseras med förutsättningen att dagens mindre fungerande länkar inom 
dotterbolagen förbättras och att affärssystemet Jevees nyttjas fullt ut.  

6.2 Måluppfyllelse 

Målbeskrivningen vid examensarbetets start löd: 

”Målet med examensarbetet är att kartlägga dagens logistikflöden hos IMG AB:s 
dotterbolag, med avseende på utgående gods, samt att genom kartläggningen 
fastställa positiva och negativa aspekter samt utvecklingspotential i dotterbolagens 
logistik och att även utföra en likhetsgranskning mot jämförbara företag.  

Målet är även att de krav som är av störst betydelse för logistikkedjan med avseende 
på konsolidering av gods, tillhörande samma order men tillverkat och sänt från IMG 
AB:s tre dotterbolag skall identifieras. Detta för att på ett effektivt sätt ge möjlighet 
till att sända vidare hela ordern i en och samma leverans.” 
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Kartläggning av dagens logistikflöde hos IMG AB:s dotterbolag med avseende på 
utgående gods är gjord för vart och ett av företagen. Det geografiska avståndet till 
dotterbolagens fabriker utgjorde en svårighet eftersom examensgruppen själv inte 
kunnat ta fram information utan att företagen blivit ombedda att ta fram information 
till examensarbetets datainsamling. I och med implementering av Jevees och att 
anställda på företagen haft mycket att göra, samt att väldigt lite information är 
datoriserad har gjort att kartläggningen inte kunnat göras i den omfattning vilken 
examensarbetsgruppen önskat, en översiktligbild av logistikflödena för utgående gods 
har utförts.  

Genom fältstudier hos dotterbolagen, Isolamin AB, Momec AB och Premec AB, samt 
analys av intervjuer och intryck har positiva och negativa samt utvecklingspotentialen 
tagits fram för vart och ett av företagen, de har även jämförts mot bästa praxis i 
benchmarking mot Stora Enso Packaging AB, Fraktservice AB samt Hags AB. 

Examensarbetsgruppen har tagit fram de krav som anses vara viktigast för 
logistikcentrat med grund utifrån IMG AB:s önskemål. En del krav och punkter var 
svårare att ta fram beroende på att exakta flöden inte finns för logistikcentrat, och att 
informationen är byggd på hypotetiska grunder från IMG AB:s sida.  

Med den tid som förfogats och examensarbetets omfattning anses målen för 
examensarbetet vara uppfyllda.   

6.3 Validitet 

De siffror och data vilka presenteras i rapporten är givna från IMG AB:s dotterbolag, 
dock är data genomsnittligt framtagen och validiteten kan variera, 
examensarbetsgruppen har dubbelkontrollerat all data för att få ett så säkert resultat 
som möjligt. Alla sammanfattningar från benchmarkingsföretag har skickats för 
kontroll till respektive företag. All statistisk data som använts är utifrån 2007 år:s 
historik, detta gör att volymer och kostnader kan ändras i framtiden. 
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