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Sammanfattning 

Examensarbetet är en fallstudie med förslag till förändringar åt uppdragsgivaren som ägnar 
sig åt tredjepartslogistik. Uppdragsgivaren är Kriminalvårdsanstalten Smälteryd i Sätila som 
ligger i Marks kommun. Anstalten utför logistiska aktiviteter mellan Monzon AB och dess 
kunder. Monzon AB är i sin tur ett företag som säljer - och till viss del hyr ut - 
byggnadsställningar, väderskydd och säkerhetsprodukter till företag runt om i Europa. I 
dagsläget finns ett antal logistiska problem på Smälterydsanstalten vilka i detta arbete 
identifieras och analyseras. Dessa områden är flöden av material, brist på lageryta samt 
bristande struktur av lagrat gods. Studier har gjorts i form av observationer, mätningar, möten, 
intervjuer och litteraturstudier. Med hjälp av teoretiska referensramar från litteraturen föreslås 
därefter flera förslag till förändring av verksamheten så att problemen kan avhjälpas. 
Förslagen omfattar bland annat områdes- och lagerlayout där bland annat en ny väg in på 
området föreslås så att lastbilstrafiken inte längre behöver vända på området eller backa in 
från landsvägen. I förslaget till områdeslayout behandlas också plats för containerlossning, 
plats för avsyning av ankommande gods, plats för färdigplockade order och lastplatser. 
Dessutom utformas förslaget så att hanteringsutrustning i form av truckar ges det 
manövreringsutrymme dessa kräver. En anan viktig del av förslagen till förändring består av 
artiklarnas placering och lagringsställens märkning då detta har stor betydelse för effektiv 
materialhantering. Dessutom föreslås några övergripande förändringar göras inom avtal och 
administration. De problem som framkommit i nulägesanalysen har med hjälp av teorin 
kunnat identifieras och diskuteras så att förslag till förändringar på flera punkter kunnat tas 
fram. Problemen kan avhjälpas genom att genomföra de förändringar som föreslås i 
rapporten.  

 

Abstract  

This thesis is a case study of the activities at the Smälteryd institution of the Swedish 
department of correction situated in the municipality of Mark. The institution performs 
several logistics activities between Monzon AB and their clients. Monzon AB as a company 
sell - and to some extent also hire out - construction scaffolds, products for weather protection 
and safety fences to clients all over Europe. There are a number of logistics problems at the 
Smälteryd institution which are identified and analyzed. These problems concern the material 
flow and the lack of storage space and lack of consistency in item placement. Studies have 
been done as observations, measurements, interviews and literature studies. The problems are 
addressed with theories from the literature and several suggestions for improvements have 
been developed. The suggestions include a new area layout where a new road, connecting to 
the main road, is planned so trucks no longer will have to reverse on the property. Other 
suggested changes are new areas for discharging containers, places for inspection of arrived 
goods, places for gathered orders and two new places for truck loading. The layout suggestion 
considers the required space for forklift trucks. Another important suggestion is the placement 
of items for efficient material flow. Some overall suggestions regarding the contract between 
the parties and administration are also made. The problems revealed have been analyzed and 
discussed so that proposals for improvement could be made. By implementing the suggested 
improvements these problems can be resolved.
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1. Inledning 

1.1 Företagsbeskrivning och bakgrund 

Examensarbetet är en fallstudie med förslag till förändringar åt uppdragsgivaren som ägnar 
sig åt tredjepartslogistik. Uppdragsgivaren är Kriminalvårdsanstalten Smälteryd i Sätila, som 
ligger i Marks kommun. Anstalten utför logistiska aktiviteter mellan Monzon AB och dess 
kunder. Monzon AB är i sin tur ett företag som säljer - och till viss del hyr ut - 
byggnadsställningar, väderskydd och säkerhetsprodukter, till företag runt om i Europa.  

Smälterydsanstalten är en öppen anstalt där omkring 45 personer arbetar. Fyra av dem är 
produktionsledare och direkt involverade i det dagliga arbetet med logistikverksamheten. 
Deras uppgift är att styra det administrativa arbetet för logistikverksamheten samt övervaka 
och hjälpa till med det fysiska arbetet på lagerområdet. Själva lagerarbetet utförs i huvudsak 
av intagna på anstalten; för att de ska sysselsättas och lära sig att arbeta med denna typ av 
verksamhet. Antalet intagna som arbetar med verksamheten varierar och är uppdelade mellan 
snickeriarbeten och lagerjobb. Verksamheten genererar intäkter till anstalten och 
Kriminalvården. 

Lagerverksamheten vid Smälterydsanstalten kan i stort beskrivas som lossning av 
ankommande gods ur containrar, lagerhållning av godset och sedan plockning och lastning på 
lastbil vid order. Produkterna är indelade i fyra produktfamiljer, Frame och Modular som är 
olika typer av byggnadsställningar, Protect som är tak och väderskydd samt Security som är 
staket och säkerhetsartiklar. 

Smälterydsanstalten har bilden av att verksamheten saknar styrning och struktur samt att 
nuvarande lageryta inte räcker till. Man ville ha hjälp med planering av en ny lageryta i direkt 
anslutning till nuvarande samt hjälp med placering av artiklarna för en så optimerad hantering 
som möjligt. Vidare önskar man enkelriktad lastbilstrafik istället för dagens dubbelriktade; 
vilken innebär backande och vändande långtradare på området.  

1.2 Problem 

Brister finns framförallt inom tre områden: 

• Organisation och avtal 

• Lager- och områdeslayout 

• Materialflöden, artiklarnas placering och brist på märkning 

Verksamheten på Smälteryd har vuxit snabbt de senaste åren utan att man i samma takt hunnit 
anpassa organisation, lagringsytor och rutiner för de ökade varuflödena. Idag har man inget 
juridiskt bindande kontrakt med sin uppdragsgivare.  

Nuvarande lagringsyta är för liten för det material som idag lagerhålls.  

Det saknas angiven plats för respektive artikel. Godset placeras där det för tillfället finns 
plats. Resultatet av detta blir ett rörigt lager och det blir tidskrävande att hitta och plocka rätt 
artikel. 
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1.3 Syfte 

Syftet är att genom detta arbete, identifiera problem och områden med möjlighet till 
förbättring. Dessa områden berör övergripande syn på verksamheten, lagerlayout samt 
artiklarnas placering och materialflöde. Detta avhandlas i ett förändringsförslag åt 
uppdragsgivaren. Förslaget innebär att Smälterydsanstalten kan utföra förändringar så att de 
problem som finns idag avhjälps. 

1.4 Avgränsningar 

Då arbetet inte ska bli för stort avgränsas det enligt följande: 

Arbetet innehåller ingen optimering av lagernivån eftersom uppdragsgivaren önskar hålla 
denna hög då detta är en inkomstkälla. Verksamhetens intäkter baseras till stor del på 
utnyttjad lageryta. 

Ingen detaljerad artikelplacering har utförts då bristande underlag från uppdragsgivaren inte 
möjliggjort detta. En grov indelning av produktfamiljerna har istället utförts. 

Fokus ligger på områdeslayout och placering av produktfamiljerna. Övergripande aspekter 
kring verksamheten kommer endast att behandlas på ett par områden där det anses 
nödvändigt. 

1.5 Disposition  

Kapitelnr Kapitelnamn   Behandling 

1 Inledning   Bakgrunden till skrivandet av  
   uppsatsen, dess syfte och avhandlade 
   problem samt företagsbeskrivning 

2 Nulägesbeskrivning   Utförda aktiviteter, verktyg och lagerut-
    formning samt de problem som  
    föreligger. 

3  Metod   Tillvägagångssätt under uppsatsen 

4  Definitioner   Definitioner och ordlista 

5. Teoretisk referensram  Teorier kring logistik och  
   lagerverksamhet. 

6  Förändringsförslag  Mitt förslag till förändring av  
    verksamheten inom berörda  
    problemområden. 

7 Diskussion   Diskussion kring teorier och resultat  

8  Slutsatser    Mina slutsatser 

9 Referenser   Referenslista 
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2. Nulägesbeskrivning 

Idag fungerar lagret på Smälterydsanstalten som om det vore en direkt verksamhetsgren inom 
Monzon AB. Man skulle kunna beskriva anstalten som Monzons leveransavdelning.  

2.1 Övergripande beskrivning och förutsättningar 

De tjänster man utför består kortfattat av lagring och en del för godset värdehöjande 
aktiviteter såsom snickerier, märkning och enklare montering.  

På Smälterydsanstalten arbetar man direkt i Monzons datasystem. Här hanteras order, 
plocklistor, rapportering, lagersaldon och all administrativ data som berör godset och dess 
hantering i lagerverksamheten. 

Idag finns inget avtal mellan Kriminalvårdsanstalten Smälteryd och Monzon AB där Monzon 
över en tidsperiod förbinder sig att anlita Smälterydsanstalten eller där anstalten förbinder sig 
att utföra sina tjänster åt Monzon. 
Det enda avtal som finns mellan parterna är ett där Smälterydsanstalten avskrivit sig allt 
ansvar för Monzons produkter. 

Smälterydsanstalten tar betalt per använd kvadratmeter lageryta samt för antal tömda 
containrar. Dessutom tar man betalt per styck för sitt snickeriarbete.  

2.1.1 SWOT-analys  
För att kunna fastställa nuläget, och möjligheter till förändringar, har jag valt att göra en så 
kallad SWOT-analys. Den belyser företagets ställning när det gäller styrkor och 
konkurrenskraft, svagheter, möjligheter inför framtiden samt hot mot verksamheten; både 
nuvarande och framtida. 

Styrkor 

 God förmåga att plocka och lasta rätt material i rätt tid 

 Personal på plats dagligen 

 Låg kostnad för kunden 

 Bra flexibilitet. Tack vare ständig bemanning kan till exempel restorder snabbt plockas 

 En kundtjänst som är väl etablerad och insatt i vanliga frågor 

 Erfarenhet av sortiment och hantering samt kunskap om eventuella svårigheter som kan 
uppstå 

 Snickeri med full bemanning och god erfarenhet av arbetsuppgifterna 

Svagheter 

 Inte samma möjlighet till självstyre som ett vinstdrivande företag 

 Geografisk placering  

 Begränsad möjlighet till geografisk expansion 
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 Central styrning av personalstyrkan från Kriminalvården 

Möjligheter 

 Expandera kortsiktigt genom den nya markytan 

 Effektivisera flödet 

 Ta in fler kunder 

Hot  

 Kriminalvårdens ovilja till långsiktigt avtal på grund av öppna anstalters osäkra framtid 

 Monzons möjlighet att byta samarbetspartner på grund av ovanstående  

 Arbetsplatsolycka med personskada skulle tillfälligt kunna stänga eller bromsa 
verksamheten. 

 

2.2 Lager- och områdeslayout 

Nuvarande layout visas i Bilaga 1. Svartmarkerade områden visar uppställningsytor för gods. 
Nästan alla artiklar lagras utomhus. Totalt finns omkring 200 olika artiklar, en mindre del av 
dessa lagras under tak. Artiklar som ligger under tak är till exempel skivmaterial och 
trädetaljer.  

Godset anländer i containrar av fullängdstyp; vilket innebär 40fot (12,2 m). Containrarna lyfts 
alltid av från bilarna åt vänster för att sedan placeras på marken. En flyttbar ramp av stål gör 
att trucken, vid urlastning, kan ta sig upp för containerns tröskel och in i containern. 
Containerbilarna är 16m långa och bredden som åtgår för containerbil, stödben vid av- eller 
pålyftning och själva containern är totalt 6m. 

Lastningen sker på 25,25 m långa fordonsekipage som parkerar på vägen och därmed 
blockerar denna under hela den tid lastningen tar att utföra. 

Trafiken inne på området är dubbelriktad. På grund av den relativt smala vägen inne på 
området kan lastbilar inte mötas. In till området finns endast en tillfartsväg som lämpar sig för 
lastbilstrafik. Därför tvingas trafiken vända på området eller backa in från landsvägen. Även 
personbilstrafik och leveranser av annan karaktär använder samma väg. 

2.2.1 Utrymmesbrist 
Ett stort problem är utrymmesbristen. Runt lagerområdet finns ett staket innanför vilket allt 
lagrat gods ska finnas. Idag står stora mängder gods på utsidan av staketet. Staketet finns för 
att obehöriga inte ska ta sig in och stjäla eller vandalisera. På två ställen finns det idag 
öppningar i staketet för att truckar ska kunna köra in och ut. Öppningarna tillsluts med portar 
efter arbetstid. Utrymmesbristen beror i sin tur på mycket stora lagervolymer, det stora antalet 
artiklar och bristande planering av ytan. Smälterydsanstalten har för avsikt att även i 
framtiden hålla lagernivåerna höga. Detta innebär att en utökning av lagerytan är nödvändig. 
Precis i angränsning till nuvarande lageryta finns ledig plats som skulle kunna användas för 
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att expandera lagret. Denna yta behöver markarbete och asfaltering innan den kan tas i bruk. 
Staketet behöver flyttas och förlängas. 

Vidare finns ingen lämplig plats för lastning eller lossning av gods idag. Detta sker nu från 
ordinarie infartsväg till anstalten; vilket är olämpligt av flera anledningar. Bland annat 
blockeras vägen för all annan trafik vid lossning eller lastning. 

2.2.2 Ankomstlager 
I dagsläget finns det inget ankomstlager. När artiklarna lyfts ur leveranscontainern ställs de på 
infartsvägen i väntan på vidare transport till ledig plats på lagerområdet.  

2.2.3 Färdiga order 
För avgående gods, som plockats ihop och väntar på transport, finns det idag två mindre ytor. 
Dessa är markerade med grått i bilaga 1. Problemet med dessa ytor är dess placering i 
förhållande till platsen för lastning; som sker ute på vägen. Avståndet till lastplatsen är 
alldeles för stort; vilket gör att denna transport tar onödigt lång tid. 

2.3 Materialflöden  

Det är idag svårt att i detalj beskriva artikelflödet eftersom det varierar. Från det att en 
container börjar lossas tills dess att en truck lastar en lastbil varierar flödet från gång till gång. 
Detta beror på att det inte finns några bestämda platser för lossning, avsyning av anlänt gods, 
lagring av respektive artikel eller lastning. 

2.4 Artikelplacering och lagringsmetod 

Ett påtagligt problem är bristen på struktur av godshanteringen. Artiklarna har ingen avsedd 
plats utan man har placerat dem där det finns utrymme för stunden. Detta är mycket 
olämpligt. Lagernivåerna blir svåra att överblicka, inventering försvåras och det tar lång tid att 
samla material till en order då man ibland får leta efter godset. Det finns heller ingen 
märkning av lagringsställen som talar om vilken artikel som hör hemma var.  

De lagringsmetoder som används är djuplagring och fristapling av artiklar. Vissa artiklar står 
staplade direkt från marken med träreglar emellan så att trucken kan hantera dem, andra står 
på pall medan andra ligger placerade i häckar.  

2.5 Personalstyrka och maskinpark 

Arbetet utförs till stor del av intagna på anstalten. Dessutom finns fyra produktionsledare som 
är direkt involverade i det dagliga arbetet. Deras uppgift är att styra det administrativa arbetet 
med logistikverksamheten samt övervaka och hjälpa till med det fysiska arbetet på 
lagerområdet. 

Maskinparken består av två gaffeltruckar; med vilka godset flyttas. Truckarna används vid 
urlastning av containrar, inlagring på området, vid plockning och vid lastning då utleverans 
sker. 
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2.6 Tjänsteutbud och klassificering  

Smälterydsanstalten utför idag både vad Ahl et al (2002) benämner som bastjänster och 
tilläggstjänster. Därmed är man ett så kallat förädlande företag. Ett sådant utför flera 
värdeskapande aktiviteter åt kunden. De utförda aktiviteterna kan indelas enligt nedan. 

Bastjänster 

Godsmottagning 

Containerlossning med truck 
Uppställning på avsyningsplats 
Antalskontroll av kollin 
Kvittens och notering på fraktsedel vid ev. skador eller felaktig leverans 
Rapportering till kunden vid ev. fel 

Inlagring 

Avemballering  
Inläggning i lager med truck 
Uppdatering av datasystem och rapportering över inlevererat gods 

Lagerhållning 

Lagerhållning på friyta; under tak, i häckar etc. 
Inventering 
Rapportering av lagersaldo 

Expidering  

Sammanställning och planering av plock 
Utskrift av plocklista och plockning 
Emballering 
Utskrift av följedokument och frakthandling 
Klarrapportering. 

 

Tilläggstjänster  

Snickeriarbeten och anpassning av produkter. 
Enklare montering 
Märkning 
Etikettering 
Reglering av transportskador 
Kundtjänst 
Fakturautskrift 
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3. Metod 

Detta kapitel beskriver mitt tillvägagångssätt för att söka information så att arbetet kunnat 
utföras.  

3.1 Datainsamling: 

En stor del av tiden har ägnats åt att samla in data och information av olika slag. Detta har 
skett på flera sätt. 

3.1.1 Observationer  
Ett flertal besök på Smälterydsanstalten har gjorts så att mycket tid kunnat läggas på att 
observera arbetsrutiner, utföra studier och mätningar på plats. Detta för att få en bakgrund till 
hur materialet idag hanteras. 

För att kunna utforma truckgångar och andra ytor har mätningar gjorts. Detta för att se hur 
stor plats truckarna tar och vilket svängutrymme de behöver. Flera undersökningar av de mest 
omsatta artiklarnas mått och lagringssätt har också utförts. 

3.1.2 Intervjuer och möten 
Vid nästan alla besök på anstalten har produktionsledare intervjuats. Syftet har varit att skapa 
en bild av nuläget och vilka problem som finns idag. Idéer om olika lösningar har diskuterats 
inom flera områden. 

Jag har haft kontinuerlig kontakt via telefon och e-post med min kontaktman på anstalten som 
också är produktionsledare. 

Vidare har jag diskuterat angreppssätt och idéer med min handledare på högskolan. 

3.1.3 Litteraturstudier 
Efter att ha utfört observationer och intervjuer har jag studerat för ämnet relevant litteratur. 
Detta för att säkerställa att mina förslag till förändring får en koppling till vedertagna teorier. 
Dessutom har jag studerat anteckningar och kurslitteratur från mina läseperioder med 
logistikundervisning samt lånat mycket litteratur på bibliotek. Jag har även sökt på Internet 
efter lämplig information. 
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4. Definitioner 

4.1 Definitioner och ordlista 

4.1.1  Logistik 
Det finns många definitioner av begreppet logistik. En vedertagen definition är den som 
myntats av Council of Logistics Management, som i original lyder:  

”Logistics is the process of planning, implementing and controlling the efficient, effective 
flow and storage of raw materials, in-process inventory, finished goods, services, and related 
information from point of origin to point of consumption (including inbound, outbound, 
internal and external movements) for the purpose of conforming to customer requirements.”  

Fritt översatt: Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra 
förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa 
kundens behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflödet som behövs för att 
materialflödet ska fungera. (Aronsson et al, 2003) 

4.1.2 Tredjepartslogistik 
Tredjepartslogistik är en form av flerpartssamarbete och kan beskrivas såhär: 

Tredjepartslogistik utförs i det samarbete som uppstår när ett tredjepartslogistiskt företag utför 
aktiviteter som efterfrågas av ett företag som köper logistiktjänster. Aktiviteterna omfattas av 
mer än endast enkla transport- eller lagringstjänster. Samarbetet skall av aktörerna uppfattas 
som ett partnerskap, aktörerna skall ha gemensamma mål och samarbetet skall ha ett 
långsiktigt perspektiv. (Pruth, 2002) 

 

4.1.3 Övriga begrepp 
 

Förädling Aktiviteter som innebär att man bearbetar gods eller på annat sätt 
höjer dess värde. 

Lagerhotell  Ett företag som erbjuder andra lageryta och i vissa fall fler tjänster. 

Outsourcing Någon annan utför aktiviteter utanför kärnverksamheten. I detta 
fall att lägga ut delar av logistiken på tredje part.  

Plockning Insamling av gods och placering av detta på speciell plats inför 
utleverans. 

Volymvärde Den mängd (volym) som förbrukas under ett år multiplicerat med 
värdet per enhet. 
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5. Teoretisk referensram 

För att skapa en återkoppling till de teorier jag baserat mitt förändringsförslag på beskrivs här 
några viktiga områden för mitt arbete. Dessa teorier beskrivs för att kunna föra en diskussion 
och motivera eventuella förslag till förändringar inom olika områden på Smälterydsanstalten. 

5.1 Avtal, antal kunder och tjänsteutbud 

Först upprättas ett samarbetsavtal och efter att man skördat erfarenheter från driften upprättas 
ett slutgiltigt kontrakt för avtalsperioden för att säkra långsiktigheten i samarbetet. Längden 
på avtalsperioden varierar från ett år för enkla lösningar till 10 år för mer avancerade. Tre år 
är ett representativt genomsnittstal för svensk tredjepartslogistik. (Bjørnland, 2003) 

Vidare skriver Bjørnland (2003) att täta leverantörsrelationer kan minska flexibiliteten. En 
konsekvens av ett litet antal leverantörer är att sårbarheten för konkurs, ödeläggelse eller 
uppköp som dramatiskt ändrar leveranssituationen ökar.  

Ahl et al (2002) menar att de företag som arbetar med tredjepartslogistik kan indelas i olika 
kategorier. Kategoriseringen beror på vilka tjänster som utförs.  
Bastjänsteföretag är de som utför enklare logistiska aktiviteter. Det handlar ofta om att agera 
lagerhotell åt ett annat bolag. Tjänsterna utförs ofta i kundens egna system som 
underleverantör.  
Erbjuder logistikföretaget en helhetslösning, t.ex. lagerhotell samt inköp och koordinering av 
transporter kallas denna typ av företag förädlare. Det finns dessutom en mängd tänkbara 
tilläggstjänster som kan utföras.  

5.2 Logistisk lönsamhet och flödesoptimering 

För att kunna leverera produkter när det behövs och till en låg kostnad krävs att man kan styra 
sina materialflöden effektivt skriver Aronsson et al (2003). De anser vidare att utleveranser 
bör fördelas jämnt över dagen. Det kräver att man kan få transportörer att komma vid olika 
tider beroende på hur mycket gods som ska plockas, lastas eller lossas. Ett jämnt utflöde 
innebär att mindre utrymme behövs för den tillfälliga lagringen av plockats gods i väntan på 
transport. 
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5.2.1 Leveransservice 
Lumsden (2006) definierar leveransservice som ett övergripande begrepp som handlar om ett 
företags prestation mot kund. En bra leveransservice kan till exempel innebära snabba 
leveranser eller att distributionen är så säker att transportskador inte uppkommer.  

Enligt Lumsden (2006) kan leveransservice indelas i flera delbegrepp: 

Ledtid   Definieras vanligen som tiden från beställning till leverans. 

Leveranspålitlighet  Definieras som tillförlitligheten i leveransen, dvs. att kunna 
leverera exakt när man lovat kunden. 

Leveranssäkerhet Beskriver förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och 
kvalitet. 

Servicegrad  Förmågan att leverera direkt ur lager. 

Flexibilitet Förmågan att anpassa leveranserna till kundens specifika 
önskemål. 

Information Kommunicera vad kunden kan erbjudas, vill ha och kommer att få. 

 

5.2.2 Tidsaspekten 
Vidare skriver Lumsden (2006) att ledtiden utgör kundens totala väntetid. Den består av ett 
antal delar som inkluderar olika aktiviteter, bland annat dessa: 

Order  Tiden för ordermottagning och orderbehandling. 

Bearbetning   Tiden för formförändring, montering etc. 

Distribution   Tiden för förflyttning 

 

5.2.3 Lagernivåer 
Så hög utnyttjandegrad som möjligt av tillgänglig volym är, enligt Lumsden (2006), önskvärd 
så länge detta inte kraftigt försvårar och fördyrar hantering och förflyttning av godset. Allt för 
hög fyllnadsgrad i lagret ökar transportarbetet. Effektiv lagring förutsätter högt 
volymutnyttjande samtidigt som effektiv hantering förutsätter god åtkomst. Lager blir ofta en 
kompromiss däremellan. 
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5.3 Områdes- och lagerlayout 

5.3.1 Lagerutformning 
Lumsden (2006) anser att det inte finns någon formel för beräkning av optimal planlösning. 
En mängd olika faktorer spelar in. En optimal planlösning ska vara estetisk och funktionell, 
flexibel, tillåta expansion, ha låga investerings- och driftkostnader samt ge möjlighet till 
rationella arbetsformer. (Lumsden, 2006) 
Vidare skriver Lumsden (2006) att ett lager ofta består av en kombination av flera typer av 
utformning. Då lager ofta får in nya artiklar är det viktigt att det finns möjlighet till 
kontinuerlig förändring. (Lumsden, 2006) 

Materialflödet är en viktig aspekt att räkna med. Lumsden (2006) definierar fyra 
huvudprinciper som lämpar sig till olika sorters verksamhet. Två av dessa har relevans för 
detta arbete. Dessa är: 

Linjärt 
Materialflödet går in i den ena och ut i den andra änden av lagret. Godset måste förflyttas hela 
sträckan genom anläggningen; vilket leder till ökat transportarbete. Flödet blir enkelriktat men 
den långa sträckan ökar tidsåtgången och kostnaderna.  

U-format 
I ett U-format flöde lämnar godset lagret i samma ände som det kom in. De mest 
högfrekventa artiklarna behöver inte flyttas särskilt långt om de står nära portarna. Det blir 
dessutom hög utnyttjandegrad på portarna.  

Olika arbetsområden i lagret ska placeras så att de ansluter till arbetsordningen i lagret och att 
onödig förflyttning av material och resurser undviks. 

5.3.2 Fordonstrafik och transportutrustning 
Vid inrikes fjärrtrafik används primärt fordonsekipage bestående av bil med släp som har en 
totallängd på 25,25 m. Detta benämner Vägverket i Vägutformning 94, Del 3 Grundvärden, 
(2002) som en lång landsvägskombination. Där framgår också att detta är den maximalt 
tillåtna fordonslängden för godstrafik i Sverige. Dessa kan dock inte användas i de flesta 
europeiska länder där maximalt tillåten fordonslängd är 18,5m. Maximalt tillåten 
fordonsbredd är 2,6m. Erforderliga körutrymmen för draglastbil med släpvagn, 25,25 m 
uppgår till en 12,5 + 0,5 meter stor radie vid 180 graders sväng med återgång på 7-metersväg. 
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5.4 Förvaringsmetoder 

5.4.1 Lagringsprinciper och förvaringsmetoder 
Lumsden (2006) anser att när lagringsprinciper ska fastslås är det viktigt att bestämma den 
efter åtkomsttiden och genomströmningen. Åtkomsttiden är den tid det tar från det att beslut 
om att artikeln ska plockas tas till dess att den fysiskt är utplockad ur lagret. 
Genomströmningen bestäms utifrån vilken uttagsprincip som gäller. Denna kan vara antingen 
Last In First Out (LIFO) eller First In First Out (FIFO). LIFO fungerar bättre om påfyllning 
och plockning sker på samma ställe. Vid LIFO kan den maximala tiden produkten ligger i 
lager bli hur stor som helst beroende på att de senast inkomna produkterna plockas ut först.  

Vid val av princip är det viktigt att hänsyn tas till om 

• Artiklarnas kvalitet försämras med tiden 

• Artiklarna kan åldras 

• Artiklar glöms bort på grund av lång liggtid 

Valet av förvaringsmetod beror, enligt ovanstående källa, på flera saker. I ett och samma 
förråd kan det finnas en mängd olika detaljer med mycket olika förutsättningar som t.ex. olika 
krav på utrymme. Därför arrangeras sällan lagret utifrån en enda typ av lagerteknik utan för 
det mesta genom olika kombinationer av hyllfackslagring, fristapling och djupstapling, se 
figur 1 nedan. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, djuplagring och fristapling  

Djuplagring innebär att artiklarna ställs ut på markytan, man utnyttjar fackets djup. 
Kombineras detta med fristapling vilket innebär att man staplar artiklar ovanpå varandra 
utnyttjas volymen i lagret effektivt. 

Djuplagring lämpar sig bäst då godset inte förlorar kvalitet under en längre tids lagring då 
LIFO-principen blir gällande.  

Fristapling fungerar bra till en viss höjd. Därefter riskerar stapeln bli instabil och godset kan 
välta.  

För mindre artiklar lämpar sig hyllsystem eller mindre fack.  
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5.4.2 Fast eller flytande placering 
Fast placering av artiklarna innebär att varje artikelnummer har en bestämd plats. Detta 
medför att lagrets storlek blir lika med summan av alla artiklars säkerhetslager plus 
omsättningslagret. Flytande placering är motsatsen; varje artikel kan placeras var som helst i 
lagret. En artikel kan ta en annans plats så fort denna blir ledig. 

 

5.5 Artikelplacering 

Lumsden (2006) skriver att gods som omsätts mycket snabbt placeras så att 
förflyttningssträckan blir så kort som möjligt medan lågfrekventa artiklar placeras längre in i 
lagret. Om detaljerna är svåra att hitta tar hanteringsarbetet onödigt lång tid, vilket medför 
höga kostnader. Vissa lagringsmetoder innebär att åtkomligheten begränsas.  

Vidare menar han att det inte finns någon generell metod för att bestämma den optimala 
placeringen av en artikel. Man utgår istället från en ett antal principer som ger vägledning till 
en bättre placering av artiklarna samt begränsningar var godset kan placeras.  

5.5.1 Familjegruppsprincipen 
En vanlig metod för fastställande av placering är den så kallade familjegruppsprincipen. 
Lumsden (2006) definierar den som att produkter med liknande egenskaper ska lagras 
tillsammans. De kan exempelvis ha liknande dimensioner eller kräva speciella 
lagringsmiljöer. Produkterna kräver oftast samma sorts utrustning vid hantering, vilket gör att 
hanteringen blir mer effektiv om de lagras i samma område och på liknande sätt.  

5.5.2 Likhetsprincipen 
Lumsden (2006) anser att det är fördelaktigt att lagra artiklar tillsammans som vanligtvis 
beställs eller skickas tillsammans. För att minska körsträckan placeras artiklarna nära 
varandra. Likhetsprincipen kräver omfattande analys av hur kundens köpmönster ser ut. 
Undantag från likhetsprincipen bör göras då artiklar är så lika varandra att misstag vid 
plockning eller påfyllning görs om de lagras bredvid varandra.  

5.5.3 Storleksprincipen  
Lumsden (2006) definierar denna princip som att stora, tunga artiklar eller artiklar som är 
svåra att hantera lagras separat nära sitt användningsområde eller nära utskeppningen. 
Kostnaden för att hantera en enhet av dessa artiklar är ofta mycket större än för övriga, vilket 
är ett av skälen till att minimera avståndet som det måste förflyttas. 

5.5.4 Höjdledsprincipen  
Hur artikeln placeras i höjdled har betydelse för hur snabbt plockning kan ske anser Lumsden 
(2006). Hur högt artikeln är placeras påverkar dessutom plockarens arbetsmiljö.  
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5.5.5 ABC-analys 
ABC-klassificering innebär, enligt Aronsson et al (2003), att artiklarna i sortimentet delas in i 
till exempel tre grupper – en liten A-grupp med de viktigaste artiklarna, en något större B-
grupp och en stor C-grupp med de minst viktiga artiklarna. Vid denna typ av analys är det 
påfallande ofta ungefär 20 % av artiklarna som står för 80 % av volymvärdet. Ett vanligt 
begrepp inom segmentering är därför den så kallade 80-20-regeln (även kallad Pareto-
principen), som här står för att 80 % av omsättningen kommer från 20 % av artiklarna. 

Aronsson et al (2003) skriver att en nackdel med ABC-klassificering är att artiklarna 
rangordnas efter endast ett kriterium. En segmentering som baseras på flera 
utvärderingsprinciper ger i många fall möjlighet till en bättre styrning än den vanliga ABC-
klassificeringen. 

5.6 Märkning 

För att upprätthålla ordningen och standarden på ett lager är det viktigt att godset är märkt på 
ett tydligt sätt anser Lumsden (2006). Märkningen ska vara placerad på ett sådant sätt att det 
går att läsa den även om godset står staplat, samt det ska vara skiljt från annan störande och 
irrelevant text. 

Lumsden (2006) fortsätter med att slå fast att vid utformning av identifieringssystem är det 
nödvändigt att dels ta hänsyn till layouten på märkningen och dels materialet märkningen är 
gjord av. Materialvalet bör styras av vilken miljö märkningen kommer att utsättas för och hur 
länge den ska hålla. 

Även Helander (2006) skriver om betydelsen av bra märkning. Han anser att det är viktigt att 
designen på märkningen är lättöverskådlig så att den nödvändiga informationen snabbt kan 
avläsas. 
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6. Förändringsförslag  

Detta kapitel beskriver mina förslag till förändringar inom de problemområden som beskrivs i 
nulägesanalysen. Det beskriver också resonemangen som lett fram till förslagens utformning 
och innehåll. 

6.1  Organisation och avtal 

6.1.1 Juridiska aspekter 
Jag anser det viktigt att Kriminalvårdsanstalten Smälteryd och Monzon AB ingår ett avtal i 
vilket man förbinder sig att fortsätta samarbeta under ett antal år framöver. Avtalets löptid bör 
minst motsvara tiden för återbetalningstiden för nyinvesteringarna som föreslås i detta arbete. 

6.1.2 Fler kunder 
På grund av den stora arbetsbelastningen på Kriminalvårdsanstalten Smälteryd är det i nuläget 
inte aktuellt med fler kunder än idag. Det är emellertid något man bör ha i åtanke för att 
eliminera den eventuella svaghet det innebär med bara en kund. Utan fler kunder är 
verksamheten helt beroende av att nuvarande relation består eller utvecklas.  
Om ett avtal ingås, enligt ovan, anser jag det viktigt att anstalten inte förbinder sig att enbart 
utföra tjänster åt nuvarande kund.  

6.1.3 Tjänsteutbud  
Ju fler tjänster som omfattas i anstaltens utbud desto mer kan man ta betalt. Utöver de 
aktiviteter som idag utförs och listats i kapitel 2.6 skulle Smälterydsanstalten vid utökad 
kapacitet kunna utföra fler tjänster och ta ett större grepp kring logistiken som helhet. 
Möjligheter till vidare tjänster skulle kunna vara beställning, koordinering och inköp av 
transporter till och från lagret.  

6.1.4 Direktkontakt med transportör 
Idag sker all kontakt med transportören av gods via Monzon. För att enklare kunna styra 
trafikflödet av lastbilar och slippa köbildning på området samt svängningar i 
arbetsbelastningen föreslår jag att Smälterydsanstalten bör ha en direkt kontakt med 
transportören. 

6.1.5 Faktureringsunderlag 
Utgående från listan över samtliga tjänster som man idag utför bör anstalten se över sin bas 
för fakturering. Ett exempel på detta är fakturering av containerlossning. Denna är idag 
baserad på antalet tömda containrar. Detta bör ses över eftersom en del containrar är mycket 
svåra och tidskrävande att tömma på grund av slarvig lastning. Problemet bör påtalas för 
Monzon som i sin tur ska föra en dialog kring en lösning av detta med sin leverantör. 
Alternativt kan anstalten börja ta betalt per timme vid containerlossning. Detta torde innebära 
att Monzon sätter press på sin leverantör så att containrarna packas mer omsorgsfullt.  

6.1.6 Lagernivå 
Lagernivån bör hållas fortsatt hög då det leder till intäkter för Smälterydsanstalten. Den måste 
dock hållas på sådan nivå att de ytor som kommer att finnas räcker till. Vidare expansion av 
lagerytor än den som i detta arbete föreslås är inte möjlig i någon större omfattning.  
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6.2 Områdes- och lagerlayout – förutsättningar och förslagsarbete 

6.2.1 Koppling till teorin 
Smälterydsanstaltens möjligheter till påverkan av tidsaspekter för av dem utförda aktiviteter 
ligger i att ett flöde tas fram där transporterna blir så korta som möjligt. Därmed möjliggörs 
att tidsåtgången för varje transport blir mindre. En förbättring av flödet på området innebär att 
specifika platser för vissa aktiviteter måste motiveras och bestämmas. Exempel på sådana 
aktiviteter är: containerlossning, avsyning av gods, godsets placering i lager (baserat på flera 
faktorer), plats för färdigplockade order och lastplats måste motiveras och bestämmas. Det 
kräver också att området utformas så att truckar enkelt kan ta sig fram utan omvägar och att 
artiklarna är lättåtkomliga med den utrustning som används. Sammanfattningsvis är 
flödesförbättrande åtgärder på anstalten en fråga om områdeslayout och artikelplacering. 

Här beskrivs grundläggande förutsättningar för utformningen av ny layout över lagerområdet 
och dess kringliggande vägar. Ingen vändande lastbilstrafik ska förekomma. Ytan planeras för 
förbättrade och effektiva materialflöden. Att tillräckliga ytor för finns för manövrering av 
truckar samt att lagerytan maximeras under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. 

6.2.2 Fordonstrafikflöde 
Redan från början stod det klart att man från Smälterydsanstaltens sida inte ville ha någon 
vändande lastbilstrafik på området. Detta är ett problem ur flera synvinklar. Dels kräver en 
lastbil med släp som ska vända väldigt stor plats, dels tar det tid och dels är det en 
säkerhetsrisk eftersom de intagna, personalen och besökare rör sig på området. 

Lösningen är att lastbilstrafiken måste enkelriktas. Detta är bara möjligt om den antingen kan 
köra i slinga eller om det finns både en infart och en utfart från området. Redan idag finns det 
två väganslutningar från anstalten till den landsväg som går förbi området. Den ena 
väganslutningen används idag av lastbilar för logistikverksamheten men också av andra 
transporter och personbilar. Den andra väganslutningen används av skogsbruket och är av 
flera skäl inte lämplig för logistikverksamhetens transporter. Dels går den sistnämnda vägen 
mellan områdets bebyggelse; vilket gör att det är mycket trångt för en lastbil med släp att 
använda den. Dels vill man från anstaltens sida, av säkerhetsskäl, inte ha någon tung 
lastbilstrafik inne på detta mer tätbebyggda område där bland annat de intagnas bostäder 
finns. 

Att låta trafiken köra i en slinga på området skulle innebära att den får köra längs staketet och 
runt flera byggnader för att sedan ansluta till befintlig väg. Området där denna väg skulle 
ligga är till viss del idag redan asfalterat och används nu som lageryta. Fördelen med detta 
alternativ skulle vara att man får en väldigt lång sträcka längs vägen där lossning och lastning 
skulle kunna ske parallellt med lastbilens färdväg. Den största nackdelen är att det skulle 
försvinna väldigt stor lageryta för att göra bilväg. Även om vägen också skulle kunna 
användas som truckgång för att motivera en sådan utrymmeskrävande lösning är inte heller 
detta önskvärt då man av säkerhetsskäl bör skilja lastbilstrafik och truckarnas körbana åt. 

Ett alternativ, som relativt tidigt framkom under arbetets gång, var att skapa en ny, tredje 
väganslutning till området. Den nya väganslutningen skulle ligga ungefär mitt emellan dagens 
två befintliga vägar och tjäna som antingen in- eller utfart för trafiken; beroende på hur andra 
faktorer påverkade utformningen.  
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Enligt Vägverkets bestämmelser framgår att två väganslutningar är vad som normalt tillåts för 
att ansluta en fastighet från en allmän väg. Jag ansökte därför om tillstånd att anlägga den 
tredje väganslutningen. Vägverket har lämnat ett förhandsbesked där man godkänner att en 
tredje anslutning anläggs utan att någon av de befintliga stängs.  

 

6.3 Förslag till områdes- och lagerlayout 

Förslaget illustreras i bilaga 2. 

6.3.1 Trafikriktning och inhägnad 
En ny, tredje, väganslutning från Fjäråsvägen 1609 anläggs för att möjliggöra enkelriktad 
lastbilstrafik genom området. Den nya vägen föreslås också bli primär väg in på området; den 
enda för personbilstrafik och ska inte låsas. Skälet till att den nuvarande infarten inte kommer 
lämpa sig för vanlig fordonstrafik, i och med mitt förslag, är att man kommer att komma 
direkt in på lagerområdet via denna infart. Då obehöriga önskas hålla utanför lagerområdet 
omdirigeras personbilstrafiken till den nya infarten. Därmed kommer den nya infarten till 
området behöva utformas tillräckligt bred för att möjliggöra mötande trafik. 

Själva lagerområdet inhägnas med stängsel av samma typ som idag. Två grindar och en 
vägbom föreslås hålla obehörig trafik utanför själva lagerområdet. Därmed minskas risken för 
stölder markant jämfört med nuläget. Idag står nämligen mycket gods utanför den befintliga 
inhägnaden. 

Vid nuvarande väganslutning i norr bör en grind monteras. Denna hålls öppen under de tider 
godstrafikflödet är aktivt, men låses övrig tid. Väganslutningen föreslås fungera enbart som 
utfart för lagerverksamhetens transporter. På utsidan av grinden bör skyltar som markerar att 
infart är förbjuden monteras. Tack vare att en ny grind monteras vid infarten låses även de 
fordon som står parkerade på norra delen av området in nattetid. Då denna parkering är till för 
de på anstalten intagnas bilar är behovet av tillgänglighet till parkeringsytan under kvällar och 
nätter ytterst begränsat. Den andra grindens och bommens placering framgår av bilaga 2. 

6.3.2 Materialflöde 
Materialflödet föreslås bli U-format istället för linjärt. Detta gör att stora mängder gods inte 
ska behöva transporteras långa sträckor genom lagret. Det innebär att plats för lossning och 
lastning kommer att ligga relativt nära varandra. Detta medför också en annan fördel vilken är 
att tillgången på hanteringsutrustning, i form av truckar, blir stor där de som mest behövs.  

6.3.3 Plats för lossning 
Antalet platser för lossning av containrar uppgår till två stycken med möjlighet att utöka till 
med en tredje om så skulle behövas. De två ordinarie containerplatserna bör märkas upp på 
markytan. Denna yta bör vara något större än containerns mått för att marginal ska finnas vid 
avställningen. Containerns mått är 12,2x2,5 m och ytan bör märkas upp 13x3,5 m stor så att 
ungefär 1m marginal finns i båda ledder. Platserna för containrar benämns C1 och C2 i bilaga 
2. Bakom dessa ytor bör finnas 8x3,5 meter stora ytor för urlastning och manövrering med 
truck. 
Containerplatserna föreslås snedställas från vägen så att containerbilarna enkelt kan backa ur 
vägen för eventuell trafik.  
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6.3.4 Plats för lastning 
Antalet lastplatser för lastbilar med fullängd uppgår till två stycken. Detta beräknas räcka av 
flera skäl. Tiden för lastning beräknas minska i och med betydligt kortare avstånd mellan ytan 
för färdigplockat gods och lastplatsen; varför en eventuellt väntande lastbil snabbare får plats. 
På området kommer plats att finnas för eventuellt väntande lastbilar så att dessa inte, som 
idag, behöver vänta ute på landsvägen. Vidare föreslås att Smälterydsanstalten i framtiden har 
en egen kontaktkanal med transportören för att på så sätt undvika att för många lastbilar 
anländer till området för lossning eller lastning samtidigt. 

Lastplatserna, som bör märkas upp på markytan, dimensioneras för lastbilar av fullängd. Med 
marginal bör dessa målas 27x3,5 meter stora parallellt med vägen. Dessa placeras parallellt 
med vägen och benämns ”LASTPLATS 1” och ”LASTPLATS 2” i bilaga 2. 

6.3.5 Plats för plockade order 
Plockade order bör ha uppställningsplatser så nära lastplatsen som möjligt samtidigt som 
truckarna ges utrymme att manövrera när de ska lyfta godset ombord på lastbilarna. Efter 
diskussioner med produktionsledarna bör dessa ytor vara fyra stycken, två intill varje lastplats 
och de bör uppgå till 50 m2 vardera. Ytorna bör märkas upp för att placeringen av godset ska 
hållas inom rätt område. Ytorna är i bilaga 2 markerade med ”50m2”. 

6.3.6 Plats för avsyning av gods 
Det bör, för varje container, finnas en yta där ankommet gods ställs upp för att räknas och 
synas innan vidare transport in på lagret. Platserna för ankommet gods föreslås ligga i direkt 
anslutning till platserna där containrarna lossas samt mellan containern och själva lagret. På så 
sätt kortas transporten och därmed tiden det tar att flytta det dit. Dessa ytor bör uppgå till 
omkring 85 m2 vardera för att rymma det gods som plockas ur containrarna. Dessutom ska det 
finnas plats runt ytorna för truckar att röra sig. Ytorna är i bilaga 2 markerade med ”85m2”. 

6.3.7 Parkeringsyta 
Nuvarande parkeringsyta vid infarten till området flyttas till motsatt sida vägen för att ge 
utrymme för lastplatser där parkeringen idag ligger. Detta är en förutsättning för att få plats 
med lastplatserna enligt mitt förslag. Se områdesritning i bilaga för detaljer. 

6.3.8 Lagerplatser och truckgångar 
De ytor eller fack där gods ska lagras föreslås, efter diskussioner med produktionsledarna, 
göras maximalt 7,5m djupa mätt från truckgången. Bredden på ytan för respektive fack 
varierar med godsets längd och krav på utrymme. Lagerytor på området har räknats fram för 
att bli så stora som möjligt; förutsatt att utrymmen för lossning, lastning, avsyning av gods, 
plockade order och manövrering av truck är tillräckliga. Lagerplatserna benämns A-U och 
dess ytor redovisas i bilaga 2. 

Efter mätning av truckarnas manövreringsförmåga med längsta lyftgafflarna monterade 
konstateras att truckgångarnas bredd bör uppgå till åtminstone 6m. Truckgångarna bör märkas 
upp på markytan så att lagring inte sker där truckarna måste kunna ta sig fram. På samtliga 
platser där truckar kan behöva manövrera har minst 6m avstånd lämnats. 

6.3.9 Lagringsprinciper och förvaringsmetoder 
Då det ibland sker förändringar i Monzons sortiment bör lagerutformningen ske på ett sådant 
sätt att det ges möjlighet till förändring av fackens utformning. Det innebär att storlek på fack 
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inte bör avgränsas med permanenta eller svårföränderliga material. Det bör dock göras någon 
typ av avgränsning mellan olika fack så att risk för felplock eller inläggning av gods på fel 
plats undviks. Detta kan till exempel ske med flyttbara betongblock (av den typ som ingår i 
Monzons sortiment) som läggs för att markera en avgränsning eller bara tillräckliga avstånd 
mellan facken.  

Då risken att de aktuella artiklarna åldras, blir gamla eller glöms bort är mycket liten bedöms 
genomströmningen inte vara signifikant. Det gods som idag ligger utomhus tål att göra det 
under längre tid. Därför är principen LIFO är tillämplig.  

De förvaringsmetoder som idag används bedöms som väl fungerande. De artiklar som idag 
staplas ska även i framtiden lagras på samma sätt. Detta kommer i och med upp till 7,5m 
djupa fack innebära att djuplagringen i många fall blir omfattande. Kombinerat med 
fristapling till höjd lämplig ur säkerhetssynpunkt och hanteringsmöjlighet för truckar kommer 
denna förvaringsmetod ge stort utnyttjande av lagerytan. 

 

6.4 Artiklarnas placering 

6.4.1 Koppling till teorin 
Ett av min uppdragsgivares önskemål var att förbättra flödet av material på området. Detta är 
också något jag anser vara ett av de större problemen idag. Enligt Lumsden (2006) är 
optimering av tidsåtgången för viktiga aktiviteter en central del av flödesförbättringen. 
Tidsaspekten är i sin tur en viktig del av leveransservice; där Smälterydsanstalten i högsta 
grad påverkar Monzons leveransservice till deras kunder. 

Enligt Lumsden (2006) har artiklarnas placering stor påverkan på flödet. Ju kortare 
godstransporter som behövs på området desto effektivare flöde och större tidsbesparing. 
Därmed bör, med vissa undantag, de mest omsatta artiklarna ha kortast väg ut ur lagret till 
platsen för färdigplockade order.  

Undantaget är de artiklar som, i enlighet med storleksprincipen, är så svårhanterliga att de bör 
placeras i nära anslutning till platsen för färdigplockade order. Detta gäller artiklar som är så 
utrymmeskrävande att förflyttning i truckgångarna blir problematisk. Dessa artiklar är 
framförallt trappor, trappräcken och längre fackverksbalkar. Produkterna ingår i 
produktfamiljerna Frame, Modular och Protect. Storleksprincipen gör att dessa artiklar, 
oavsett omsättningshastighet, placeras närmast ytan för färdiga order. 

I detta fall går likhets- och familjeprincipen till stor del hand i hand. Det innebär att artiklar 
som ofta omsätts tillsammans bör placeras i närheten av varandra. Därför är det lämpligt att 
artiklar ur samma artikelserie placeras tillsammans. 

Enligt höjdledsprincipen ska godsets stapling i höjdled begränsas. Hänsyn ska tas till 
truckarnas kapacitet och plockarens arbetsmiljö. Dagens maximala höjd anses lämplig även i 
framtiden. 

6.4.2 Begränsning av placering 
Vid samtal med produktionsledarna har de artiklar som uppfattas vara mest omsatta listats. Då 
antalet per artikel inte är känt kan placeringen inte göras fullständig. Åtgången av yta kan inte 
exakt beräknas utan har uppskattats. Den placering som föreslås bygger på teorier från 
litteraturen och den information jag fått om vissa artiklar. Dessutom har jag utfört studier av 
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hur olika artiklar lagras. För att kunna göra ett fullständigt placeringsförslag hade 
genomsnittliga lagernivåer för respektive artikel och omsättningshastigheten för samtliga 
artiklar i sortimentet behövts. 

6.4.3 Förslag till artikelplacering 
Områdes- och lagerlayouten beskrivs i tidigare delkapitel och beskriver hur området indelats i 
lagerytor benämnda A till U. I bilaga 3 beskrivs hur artiklar ur respektive produktfamilj kan 
placeras. 

Då de mest omsatta artiklarna ska ligga på den nya ytan, närmast plats för lossning och 
lastning, ska de främst fördelas på lagerytorna A till K. Lagerytan A är dock främst avsedd för 
gods som ska förvaras under tak. 

På ytan A samt i tältet, vilket i bilagorna benämns ”TÄLT”, kan artiklar ur samtliga 
produktfamiljer placeras. Dessa ytor är främst avsedda för artiklar som måste ligga under tak. 
Det avgörs av hur känsliga artiklarna är för väderpåverkan. Artiklar som idag ligger under tak 
föreslås göra så även i framtiden. 

Som generell indelning föreslås följande 

Frame 
Artiklar som ingår i produktfamiljen Frame ska främst placeras i lageryta C och D samt till 
viss del i lageryta J. Skrymmande artiklar ur denna serie placeras på kortsidorna av 
lagerytorna C och D närmast platsen för färdiga order. Lageryta C möjliggör att artiklar ur 
produktfamiljen kan lagras till ett djup av 7,5m. 

Modular 
Så långt det är möjligt placeras artiklar ur produktfamiljen Modular på lagerytorna E, F, G 
och H samt till viss del på lagerytan J. Skrymmande artiklar i denna produktfamilj placeras på 
kortsidorna av lagerytorna E, F, G och H närmast platserna för färdiga order. Lageryta E 
möjliggör att artiklar ur produktfamiljen kan lagras till ett djup av 7,5m. 

Protect 
Artiklar ur produktfamiljen Protect placeras på lagerytorna K, R, S och T. För skrymmande 
artiklar används lageryta I och vid behov även den del av J som ligger i anslutning till I. 
Lageryta R möjliggör att artiklar ur produktfamiljen kan lagras till ett djup av 7,5m. 

Security 
Produktfamiljen Securitys artiklar ska främst placeras på lagerytorna B, U och K. Lageryta B 
möjliggör att artiklar ur produktfamiljen kan lagras till ett djup av 10m. 

Artiklar för bearbetning 
Artiklar som väntar på bearbetning i snickeriet ska placeras i direkt anslutning till detsamma. 
Lämpliga lagerytor är, förutom de i tältet, O, P, och Q. När dessa artiklar bearbetats skall de 
placeras efter produktfamilj och omsättning. 

Artiklar som sällan eller aldrig omsätts bör antingen, efter diskussion med Monzon, utgå eller 
placeras på lagerytorna L och M samt vid behov även på lageryta K. 

Inkuranta artiklar som ska returneras eller skrotas placeras, i väntan på detta, på lagringsyta L. 
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6.4.4 Avgränsning och märkning av fack 
På grund av risken för förväxling vid påfyllning av gods i lagret och risken för att fel artikel 
plockas för leverans bör man undvika att placera snarlika artiklar bredvid varandra. 

För att ytterligare minimera risken för förväxling av artiklar bör respektive fack ha en tydlig 
märkning. Märkningen bör innehålla såväl artikelns benämning som artikelnummer och 
dimension.  

6.4.5 Fast eller flytande placering 
I detta fall bör placeringen vara fast. Detta på grund av det stora antalet olika artiklar. 

 

6.5 Framtida expansion 

För att möjliggöra framtida expansion, utöver de förändringar som i detta arbete föreslås, 
listas här några möjligheter. 

Vid ökad omsättning och fler truckar kan det vara aktuellt att enkelrikta trafiken i 
truckgångarna. Detta för att undvika stopp och köbildning. Trafikriktningen bör då målas med 
pilar på markytan. Idag finns inte det behovet.  

Nuvarande förslag till områdes- och lagerlayout ger möjlighet till ytterligare plats för 
containerlossning i områdets sydvästra hörn; intill den nya väganslutningen.  

 

7. Diskussion 

Jag vill med detta arbete ge en helhetsbild av verksamheten på Kriminalvårdsanstalten i 
Smälteryd och dess problem i dagsläget. Dessutom vill jag visa på förutsättningar till 
förändringar och förslag till hur dessa kan se ut. Allt sker med förankring i litteraturen.  

Under arbetet med framtagande av områdes- och lagerlayouten har nya förutsättningar 
ständigt framkommit; vilket innebär att planeringen av layouten ständigt fått ändras och 
uppdateras. Om fler förutsättningar än de nu aktuella skulle framkomma finns det viss 
flexibilitet i layouten. Om det till exempel skulle uppstå ett behov av ytterligare en plats för 
lossning eller lastning går det med nuvarande förslag att arrangera en extra plats i området 
intill den nya väganslutningen.  

Vid fullständig ABC-analys skulle artikelplaceringen kunna utföras mycket mer detaljerat. 
Det skulle också gå att se hur mycket av respektive lageryta nuvarande volymer skulle ta i 
anspråk och därmed kunna beräkna nuvarande fyllnadsgrad samt möjlighet till ytterligare 
påfyllning.  
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8. Slutsats 

 

Syftet med mitt examensarbete var att ta fram lösningar på ett antal logistiska problem vid 
Kriminalvårdsanstalten i Smälteryd. Svårigheterna finns inom flera områden men framförallt 
rör det sig om problem med materialflödet på området. Dessa har med utgångspunkt i bland 
andra Lumsdens teorier kunnat härledas till bristande lagerlayout och icke ändamålsenlig 
artikelplacering. Vidare finns möjligheter till förbättringar rörande organisation och avtal.  

De problem som framkommit i nulägesanalysen har med hjälp av bland andra Lumsdens 
teorier kunnat identifieras och diskuteras. Sedan har förslag till förändringar på flera punkter 
kunnat tas fram. Den största förändringen som föreslås är mitt förslag till ny vägsträckning 
som, om den förverkligas, förhoppningsvis kommer att underlätta såväl transporter som 
lastning och lossning. Jag bedömer att även övriga, av mig och produktionsledaren, 
identifierade problem kan avhjälpas genom att genomföra de förändringar som föreslås i 
rapporten.  

Genom att verksamheten på Kriminalvårdsanstalten i Smälteryd effektiviseras påverkas också 
Monzon ABs verksamhet. Detta eftersom anstaltens arbete i högsta grad påverkar 
leveransservicen. Tar anstalten dessutom ett större ansvar för logistiken, som föreslås i kapitel 
6.1.3, skulle de dessutom kunna öka sina intäkter och stärka samarbetet med Monzon AB 
ytterligare.  
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