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Förord 
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Segerstedt, vår seminariegrupp och Diana Chronéer för stöttning och otroligt bra 

respons.  
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Abstract 
In process industries a break in one of the processes in the chain of production 

can lead to severe consequences as the entire production flow will be stopped 

and thus the entire output. Therefore, maintenance of the machinery and 

availability of spare parts are two pertinent issues. In order to secure the latter, 

process-based companies purchase and build up a stock of spare parts that 

subsequently leads to high capital being tied up.  

 

At the company Smurfit Kappa Kraftliner in Piteå no consistent system has been 

worked out to handle the issue of storing spare parts. Today, the company stores 

spare parts together with other type of material and products. This leads to 

problems connected to the possibility of overlooking and maintaining the high 

level of service needed to keep spare parts available at all times for the 

manufacturing department and at the same time keep the value of the tied up 

capital as low as possible. Therefore, the purpose of this thesis is to study how 

spare parts in the paper industry should be systemized and structured to enable an 

effective management of spare parts, which would lead to a decrease regarding 

tied up capital?  

 

In order to achieve the purpose, the study started with an analysis of the current 

situation at the company. A theoretical framework was developed with a focus 

on logistics management, spare part management, standardization and 

cooperation.  A benchmarking was also carried out by studying two other paper 

mills and their management of spare parts.  

 

The result of the study is concluded in five main recommendations aiming at 

reducing tied up capital regarding spare parts and their storage. The headlines of 

these recommendations are: 

 

 Standardized work and Knowledge transfer  

 ABC-Classification  

 An action plan to reduce tied up capital  

 Extended use of computer systems  

 To divide the storage in the computer system  

 

This thesis has partly been carried out at Smurfit Kappa Kraftliner Piteå so 

personnel at the company have continuously been involved in the study to help 

securing the applicability of the results. 
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Sammanfattning 
I en processindustri innebär ofta ett produktionsstopp stora bekymmer då hela 

flödet från råvara till färdig produkt kan stå stilla. Detta medför att underhållet 

är viktigt och att det finns reservdelar för att laga det som behöver lagas. Detta 

innebär att många processindustrier samlar på sig många reservdelar som kan 

binda mycket kapital. Ytterligare en bidragande orsak till kapitalbindning är att 

det är svårt att planera åtgången av reservdelar då de har en varierande 

efterfrågan.  

 

På Smurfit Kappa Kraftliner Piteå binds mycket kapital i reservdelar vilket blir 

kostsamt för företaget, dock bedrivs det idag inget standardiserat arbete för att 

minska på detta. Reservdelarna ligger på ett förråd som är en del av 

underhållsavdelningen. Detta förråd innehåller inte bara reservdelar utan också 

låneverktyg och förnödenheter vilket medför att det är en stor mängd artiklar i 

förrådet som binder mycket kapital för Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. Detta är 

också ett generellt problem för andra företag i processindustrin. Att undersöka 

hur ett effektivt arbete med reservdelslager tillika förråd för att minska på 

kapitalbindningen kan ske är något som direkt kan påverka positivt och 

förbättra en organisation. Detta examensarbete har därför fokuserats på detta 

och ett forskningsproblem har formulerats enligt nedan: 

 

Hur ska reservdelar systematiseras och struktureras för att möjliggöra en effektiv 

reservdelshantering som ska leda till minskad kapitalbindning för företag inom 

pappersindustrin? 

 

Genom att analysera nuläget för Smurfit Kappa Kraftliner Piteå och två andra 

bruk med hjälp av en uppbyggd teoretisk referensram som behandlar fem 

områdena logistik, lagerhantering, reservdelshantering, samarbete och 

standardisering har rekommendationer tagits fram för att möta 

forskningsproblemet. De fem rekommendationerna är:  

 

 Kunskapsöverföring och standardiserat arbete 

 ABC-Klassificering 

 Handlingsplan för minskad kapitalbindning 

 Utökad användning av det befintliga datasystemet 

 Systemmässig uppdelning av förrådet 

 

Då delar av tiden för examensarbetet spenderats på Smurfit Kappa Kraftliner 

Piteå har medarbetare kontinuerligt involverats för att säkerställa 

användbarheten i de rekommendationer som framtagits.   
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Terminologi 
Förkortningar och förklaringar 

 

EDI- Electronic Data Interchange, överföring av information mellan företag. 

 

Förrådet- Smurfit Kappa Kraftliner Piteås reservdelslager, samtliga artiklar 

inklusive låneartiklar och förbrukningsmaterial. 

 

Idhammar- Datasystem som används av underhåll och inköp. 

 

Kraftliner- Ytterskiktet på wellpapp till större delen gjord av nyfiber från 

skogen. 

 

Kritikalitet- Ett ord som används på Smurfit Kappa Kraftliner Piteå för att 

beskriva hur kritisk en reservdel bedöms vara för produktionen. 

 

Norrsamarbetet- Ett reservdelssamarbete mellan de fyra nordliga 

pappersbruken, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, Billerud Karlsborg, SCA 

Munksund och SCA Obbola. 

 

SAP- Datasystem som används av ekonomiavdelningen på Smurfit Kappa 

Kraftliner Piteå. 

 

SKC-nummer- Standardisering av artikelnummer, används inom SSG 

samarbetena.   

 

SKG- Smurfit Kappa Group, ett av världens största pappersföretag med omkring 

38000 anställda och marknadsledande positioner i Europa och Sydamerika. 

 

SKKP-Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, Europas största Kraftlinerbruk med en 

produktion som överstiger 700 000 ton per år. 

 

SKPD- Smurfit Kappa Paper Division, bedriver verksamhet i 11 Europeiska 

länder.  

 

SSG- Standard Solutions Group, ett företag som arbetar med standardisering av 

artiklar och artikelnummer. Erbjuder även tjänster inom gemensamlagerhållning 

av reservdelar online.  

 

Standardpris- En genomsnittlig kostnad på inköpt material där artikeln har haft 

olika inköpspris.  
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Testliner- Innerskiktet på wellpapp ofta gjord av stora delar återvunnet 

material. 

 

Trouble Free Supply (TFS)- Ett leverantörssamarbete som bedrivs med 

Momentum.    
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1 Inledning och uppstart  
I detta kapitel behandlas bakgrunden och problembeskrivningen till 

examensarbetet. Vidare beskrivs också syftet och avgränsningarna för studien.  

 Bakgrund 1.1

Materialadministration eller logistik handlar om att erhålla rätt vara eller tjänst 

på rätt plats till rätt kvantitet och detta till så låg totalkostnad som möjligt 

(Storhagen, 2003). För att möjliggöra detta finns flertalet utgångspunkter och 

Storhagen (2003) menar på att en grundläggande aspekt rörande styrning av 

material är att kapitalbindning i lager bör, med hänsyn till andra faktorer, hållas 

på en så låg genomsnittlig nivå som möjligt. En låg kapitalbindning är något som 

många företag i olika branscher ständigt jobbar med och Segerstedt (2008) 

menar att detta är något som kan uppnås i varulager genom en effektiv och 

ändamålsenlig material- och produktionsstyrning. Följaktligen har många 

modeller och angreppssätt utvecklats som möjliggjort för företag att arbeta med 

att öka lageromsättningen och på så sätt minska lagernivåerna, vilket i sin tur 

leder till mindre bundet kapital. Japanska produktionstekniker som Kanban och 

Just-In-Time har bidragit till en effektivare produktion och lägre kapitalbindning 

i lager hos företag (Patton & Feldmann, 1997). Vidare menar Patton & Feldmann 

(1997) att skillnaden dock är stor från att producera Just-In-Time utifrån en 

känd efterfrågan mot att behandla reservdelar med varierande efterfrågan.  

 

Reservdelar är något som har en ojämn efterfrågetakt och stora skillnader i 

kostnader vilket tillsammans skapar en mycket komplex hanteringssituation 

(Huiskonen, 2001). Vissa reservdelar används sällan och det blir kostsamt att 

hålla dem i lager, men kundservicenivån måste hållas hög genom att snabbt 

åtgärda eventuella haverier i produktionen, vilket kan göras genom att lagerhålla 

reservdelar. Att hålla rätt mängd reservdelar för de olika delarna i produktionen, 

beroende på hur viktigt den delen är för hela produktionsapparaten och hur 

kostsam den är, blir ett komplext problem, och det särskilt för företag inom 

processindustrin med en kontinuerlig produktion (Huiskonen, 2001).  Att veta 

vilka reservdelar som bör lagerhållas, till vilken kvantitet och vilka faktorer som 

bidrar till detta är viktiga omständigheter för ett företag (Huiskonen, 2001).  

 Problembeskrivning 1.2

Huvudsyftet för ett företag att hålla reservdelar handlar om behovet att kunna 

byta ut nötta eller defekta delar i produktionsutrustningen och ur ett ekonomiskt 

perspektiv handlar det om att möta ett uppkommet behov på det billigaste sättet 

möjligt (Lawrenson, 1986). Enligt Huiskonen (2001) har reservdelslager 

hanterats genom att använda generella lagerhållningsprinciper. Tillräcklig fokus 

har inte lagts på de speciella karaktärsdrag som reservdelar har och inte heller 

för att se reservdelarnas roll i försörjningskedjan (Huiskonen, 2001). 
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Anledningen till att vanliga statiska modeller för lagerkontroll blir svåra att 

applicera för reservdelar beror till stor del på att reservdelar inte har någon 

given efterfrågan (Fortuin & Martin, 1999). Ett vanligt sätt för att hantera 

exempelvis råmaterial eller delprodukter för en produktion är att prognostisera 

en efterfrågan baserat på historisk data vilket inte går att göra för trögrörliga 

reservdelar. Fortuin & Martin (1999) menar på att många beslut rörande 

reservdelshanteringen baseras på lokala omständigheter och erfarenhet hos de 

personer som arbetar med reservdelarna och bidrar därför till en svår 

kontrollbarhet. Att systematisera reservdelshanteringen minskar den oönskade 

situationen där beslut fattas baserat på enskilda personers känsla. 

 

I processindustrin, där råmaterial omvandlas under ett kontinuerligt arbetande 

flöde, kan ett oplanerat stopp leda tills stora ekonomiska förluster och det är 

därför viktigt att snabbt kunna frambringa reservdelar om något i produktionen 

skulle haverera. Dessa reservdelar är ofta väldigt många och flertalet av dem 

kostsamma vilket leder till en svår avvägning av vilka som bör lagerhållas och 

inte. Att binda stora mängder kapital i reservdelslager är inte att föredra medan 

servicegraden i produktionen måste hållas hög. I processindustrin rör det sig om 

stora mängder av reservdelar och det är därför av stor vikt att utröna vilka 

reservdelar som framförallt bör arbetas med och vilka faktorer som har 

betydelse för de olika reservdelarna och dess lager.  

 Syfte  1.3

I detta examensarbete formuleras syftet som ett forskningsproblem enligt 

nedan: 

  

Hur ska reservdelar systematiseras och struktureras för att möjliggöra en effektiv 

reservdelshantering som ska leda till minskad kapitalbindning för företag inom 

pappersindustrin? 

   

Detta forskningsproblem bryts ner i följande forskningsfrågor för att det enklare 

ska kunna hanteras och besvaras. Dessa lyder: 

 

Vilka teorier och modeller är användbara inom lager och lagerstyrning för att på 

ett effektivt sätt klassificera, strukturera och arbeta med reservdelar?  

 

Hur bedrivs verksamheten med avseende på reservdelar och lagerstyrning för 

företag inom pappersindustrin? 

 

Hur bör reservdelslager styras och ledas för att reducera kapitalbindning?  

 

När dessa frågor blivit besvarade ska de tillsammans ge en lösning till 

ovanstående forskningsproblem och vara en grund för ett fortsatt arbete med 
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optimering av reservdelslager för att i förlängningen möjliggöra en minskad 

kapitalbindning.  

 Avgränsningar 1.4

Examensarbetet fokuserar på att strukturera arbetet med att minska 

kapitalbindningen för reservdelar inom pappersindustrin, vidare ska också 

rekommendationer för att förenkla det dagliga arbetet med reservdelar ges.  

 

Examensarbetet avser i allmänhet förrådsartiklarna och i synnerhet 

reservdelarna i förrådet. Arbetet genomförs som en fallstudie på ett specifikt 

företag men resultatet är eventuellt användbart för andra företag med liknande 

problematik. 

 

Vidare berör inte examensarbetet hur implementeringen av 

rekommendationerna ska ske och inte heller ekonomiska analyser för en sådan 

implementering. Den teori som används har som fokus att möjliggöra ett 

arbetssätt för att minska kapitalbindning för reservdelslager. De teorier som 

behandlas rör logistik och lagerhantering, reservdelshantering samt samarbete 

och standardisering.  

 Kapitelsammanfattning 1.5

Inom processindustrin är det viktigt att kunna underhålla produktionen och 

snabbt kunna ingripa vid eventuella haverier, vilket ställer krav på att 

reservdelar finns tillgängliga. Att binda stora mängder kapital i reservdelslager 

är inte att föredra medan servicegraden i produktionen måste hållas hög vilket 

leder till svårigheter rörande hur reservdelar ska hanteras och systematiseras. 

 

Detta ledde fram till examensarbetets syfte som handlar om hur reservdelar ska 

systematiseras och struktureras för att möjliggöra en effektiv 

reservdelshantering som ska leda till minskad kapitalbindning för företag inom 

pappersindustrin. 

 

För att uppnå examensarbetets syfte har ett forskningsproblem formulerats som 

sedan brutits ned i forskningsfrågor enligt ovan. Hur examensarbetet utfördes 

kommer att presenteras i nästa kapitel.  
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2 Metod 
I detta kapitel visas det hur studien har genomförts genom att först beskriva 

begrepp som, syfte, ansats och strategi. Detta görs genom att  visa ”forskningslöken” 

av Saunders, Lewis, & Thornhill (2009) som ger en bra fingervisning hur forskning 

ska bedrivas och hur metoden logiskt ska byggas upp.     

 Forskningslöken 2.1

Vid forskning är det vanligt att börja fundera exempelvis på vilken 

informationsinsamlingsmetod som ska användas, men detta är enligt Saunders, 

Lewis, & Thornhill (2009) att hoppa över viktiga steg i forskningsprocessen. 

Fokus borde istället ligga vid att till en början koncentrera sig på de yttre lagren 

av vad Saunders, Lewis, & Thornhill (2009) kallar ”forskningslöken” se Figur 1. 

De yttre lagren behandlar bland annat valet av forskningsansats, vilket ligger till 

grund för det fortsatta arbetet då denna ansats handlar om teorin ska testas eller 

byggas upp (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). När sedan de yttre lagren 

av ”forskningslöken” är behandlade arbetas det inåt och nästa steg blir att 

bestämma strategier och tidshorisont för studien (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2009). Slutligen som ett sista steg bestäms det vilka 

informationsinsamlingsmetoder som ska användas i studien (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009).  

 

 
Figur 1-Forskningslöken 

Källa: Fritt efter Saunders, Lewis, & Thornhill (2009), s.108 
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 Forskningssyfte 2.2

Vid val av forskningssyfte för en studie finns tre val att göra, det är om studien 

ska ha explorativt, explanativt eller ett deskriptivt syfte (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009). Nedan beskrivs de olika syftena för att sedan följas av de val 

som gjorts för denna studie. 

 Explorativ 2.2.1

Enligt Saunders, Lewis, & Thornhill (2009) kan ett explorativt forskningssyfte 

användas om meningen med studien är att klargöra förståelsen för ett problem 

eller att söka nya insikter i ett gammalt problem. Det kan även vara ett bra sätt 

för att undersöka företeelser och att ställa frågor (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2009). Det finns tre huvudsakliga vägar att gå för att genomföra en explorativ 

studie enligt Saunders, Lewis, & Thornhill (2009) och det är: 

 

 En litteraturstudie; 

 Intervjua experter; 

 Genomföra fokusgruppsintervjuer.   

 Explanativ 2.2.2

En explanativ studie syftar till att se de orsakssamband som finns mellan 

variabler för ett enskilt problem eller situationer (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2009). Detta görs enligt Saunders, Lewis, & Thornhill (2009) då det är viktigt att 

veta hur sambanden mellan variablerna ser ut. Genom att använda sig av 

kvalitativ data kan det förklaras varför vissa problem uppkommer genom att 

studera själva problemet (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). För Kvantitativ 

data kan sambanden fastställas statistiskt genom studier av problemet 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  

 Deskriptiv 2.2.3

När syftet med en studie är att beskriva något, exempelvis en person, händelse 

eller situation har den ett deskriptivt forskningssyfte (Ejvegård, 2003). En 

deskriptiv studie används enligt Saunders, Lewis, & Thornhill (2009) många 

gånger som förstudie till en explorativ eller explanativ studie då det är viktigt att 

ha en klar bild över det som ska studeras.  

 Studiens forskningssyfte 2.2.4

Syftet för denna studie var att i ett första steg undersöka de problem som fanns 

inom reservdelshantering och styrning av reservdelslager med det 

bakomliggande problemet kapitalbindning genom en nulägeskartläggning. 

Därefter analyserades den data som samlades in och förslag på lösningar 

presenterades.  Examensarbetets vetenskapliga syfte blev således både 

deskriptivt och explorativt då kartläggningen var beskrivande medan det 

fortsatta arbetet mer explorativt.  Detta är inte ovanligt enligt Saunders, Lewis, & 

Thornhill (2009) att studien börjar som en deskriptiv studie för att sedan 
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utmynna i en explorativ studie. Det explorativa syftet fås genom att studien 

behandlat kapitalbindning och reservdelshantering vilket är sedan tidigare 

kända problem som det har sökts nya insikter i genom intervjuer och 

litteraturstudier.  

 Metodansats 2.3

Enligt Saunders, Lewis, & Thornhill (2009) finns det två olika metodansatser för 

forskning; induktiv och deduktiv. Den deduktiva ansatsen använder sig av 

litteratur för att identifiera teorier och idéer, som sen testas med hjälp av data 

för att utveckla en teoretisk referensram (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). 

Om ansatsen däremot är induktiv utvecklas teorier genom egen data för att 

sedan dra mer generella och teoretiska (Wallén, 1996).  

 Studiens metodansats 2.3.1

Då denna studie behandlade problem som kapitalbindning och lager vilka är 

sedan tidigare kända problem och vilket det fanns information och teorier om i 

litteraturen var metodansatsen deduktiv. Detta eftersom att både teorier och 

idéer kom från litteraturen som sedan utvecklats i en teoretisk referensram 

vilket i sin tur användes för att skapa en bild av hur verkligheten såg ut 

tillsammans med de intervjuer som genomfördes. Vidare användes detta för att i 

slutändan genom logiska slutledningar ge rekommendationer för förbättringar 

inom områdena kapitalbindning och lager.  

 Forskningsansats 2.4

Det finns två olika forskningsansatser enligt Saunders, Lewis, & Thornhill 

(2009); kvantitativ och kvalitativ. Den kvantitativa ansatsen handlar om att med 

numeriska värden försöka identifiera händelser och fenomen från siffror medan 

det kvalitativa synsättet behandlar icke-standardiserad data, där det istället för 

siffror används ord för identifikation av händelser (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2009). 

 Studiens forskningsansats 2.4.1

Studien har innefattat kartläggningar av nuläget där ord har använts för att 

beskriva händelser vilket har gjort den valda forskningsansatsen kvalitativ. Den 

data som användes var dock både kvalitativ och kvantitativ. Mycket av den 

kvalitativa data som har använts kommer från de observationer som gjorts men 

även från de intervjuer som skett. Den kvantitativa data som studerats har 

mestadels kommit från Exceldokument som rör artiklar och dess förbrukning. 

Det går således att säga att studien har en kvalitativ forskningsansats med 

kvantitativa inslag. 

 Forskningsstrategi 2.5

Det finns flera olika forskningsstrategier att använda sig av och vilken som 

passar bäst hänger ihop med vad syftet och målen för studien är (Saunders, 
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Lewis, & Thornhill, 2009). Det som ytterst ska bestämma är dock enligt Yin 

(1994) tre saker; hur forskningsfrågorna är formulerade, om fokus ligger på 

samtida händelser eller om det kan utövas kontroll och styrning av händelser. 

Det finns fem huvudsakliga forskningsstrategier: experiment, enkätstudie, 

arkivstudie, historiskanalys och fallstudie (Yin, 1994). Tabell 1 visar de tre 

utgångspunktsfaktorerna och vilka forskningsstrategier som passar bäst ihop 

med dessa.  Enligt Wallén (1996) bygger experiment på orsakssamband och 

används mycket i studier där det är möjligt att ändra enskilda variabler för att 

studera vad som händer med den andra. Enkätstudie karaktäriseras ofta av att 

det går att studera stora populationer på ett bra och ekonomiskt sätt (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2009). Arkivstudier använder sig av dokument och register 

för att svara på frågor vars fokus ligger längre bak i tiden men som ändrats med 

åren (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). En historisk analys är användbar när 

historiska dokument ska fungera som huvudkälla (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2009). Enligt Yin (1994) är en fallstudie en ”empirisk undersökning som 

undersöker en samtida företeelse i ett verkligt sammanhang, speciellt när 

gränserna mellan företeelsen och sammanhanget inte är tydliga”.  

 

Strategi Typ av 

forskningsfråga 

Fokus på 

samtida 

händelser 

Kontroll av 

händelser 

Experiment Hur, varför Ja Ja 

Enkätstudie Vem, vad, var, hur 

många, hur 

mycket 

Nej Ja 

Arkiv studie Hur, varför Nej Ja/nej 

Historisk analys Hur, varför Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför Ja Nej 
Tabell 1-Forskningsstrategi 

Källa: Fritt efter Yin (1994), s.6 

 Studiens forskningsstrategi 2.5.1

Forskningsfrågorna, fokus på samtida händelser samt kontrollen av händelser 

ligger enligt Yin (1994) till grund för att bestämma vilken strategi som en studie 

ska ha. Denna studie hade forskningsfrågor av typen ”hur”, vilket stämmer 

överens med de flesta strategierna, dock krävdes det ingen kontroll och styrning 

över händelser men däremot låg fokus på samtida händelser. Detta innebar att 

när alla faktorer vägdes samman passade fallstudie bäst. Tas också det faktum in 

att studien genomförts på ett förråd vid SKKP blir det än mer tydligt att fallstudie 

var det naturliga strategivalet.  
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 Tidshorisont 2.6

När en studie ska genomföras bestäms tidshorisonten av forskningsfrågorna 

enligt Saunders, Lewis, & Thornhill (2009) och den sker antingen som 

tvärsektionell eller longitudinell.    

 

En tvärsektionell studie fokuserar på en händelse eller företeelse som sker vid 

en specifik tidpunkt och inte sträcker sig över någon längre tid (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2009). En longitudinell studie används om det är förändringar och 

utveckling som ska studeras över tiden (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).   

 Studiens tidshorisont 2.6.1

Denna studie har bedrivits under 5 månader och förändringar har skett 

kontinuerligt vilket har inneburit att studien har varit av longitudinell karaktär. 

 Urvalsmetoder 2.7

Vid forskning är det ofta inte möjligt att samla in information av hela 

populationer då kostnaden blir hög och tiden det skulle ta att genomföra en 

datainsamling överstiga nyttan av studien (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). 

För att kunna reducera informationen som ska samlas in behöver det göras ett 

urval, detta kan göras av flera orsaker men de vanligaste är enligt Saunders, 

Lewis, & Thornhill (2009):  

 

 När det är opraktiskt att studera hela populationen 

 När det finns kostnadsmässiga skäl 

 När det finns tidsbegränsningar 

 När det är viktigt att snabbt få resultatet av studien  

 

Det finns två kategorier av urval som kan användas, det är sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Sannolikhetsurval 

är en urvalsmetod där chansen att ett visst utfall blir valt är känt och alla utfall är 

möjliga att bli valda (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  

 

Olika tekniker att använda vid sannolikhetsurval är exempelvis enkel 

slumpmässig, systematiskt, eller stratifierad slumpmässig (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009). Icke-sannolikhetsurval används om inte sannolikheten för 

utfallen är känd och när det inte går att slumpmässigt välja fall (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2009). De metoder som kan användas är exempelvis 

bekvämlighetsurval, syftesstyrd och snöbollsurval. 

 Studiens urvalsmetoder   2.7.1

Den urvalsmetod som har använts i denna studie är icke sannolikhetsurval då 

det i många fall inte varit förenligt med syftet att slumpmässigt välja de personer 

som skulle intervjuas då många frågor behövde ställas till experter. De experter 

som valdes ut för intervju var sådana som besatt kunskap inom lager och 
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hanteringen av detta vilket var nödvändigt för att få rätsida på detaljerna. Vidare 

var också de observationer som gjordes styrda att samla in information från 

vissa bestämda källor och kunde således inte vara slumpmässiga då fokus har 

legat på den övergripande kapitalbindningen och inte enskilda artiklar. Den 

metod som kom att användas var den syftesstyrda då det med den kunde väljas 

vilka fall som skulle granskas och vilka personer som skulle intervjuas för att 

enklast svara på forskningsfrågorna.    

 Informationsinsamlingsmetoder 2.8

Enligt Saunders, Lewis, & Thornhill (2009) kan både primär och sekundär data 

användas vid forskning. Primärdata kommer ofta från fallstudier, enkäter, 

observationer och experiment är speciellt framtagna för studien (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2009). Sekundärdata är information som tidigare har samlats 

ihop för ett annat syfte men som är användbart även i den nya forskningen och 

har fördelen att den ofta är lätt att komma åt till en låg kostnad (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2009). 

 

Intervjuer är ett användbart sätt att samla in trovärdig data som är relevant 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006).  Enligt Saunders, Lewis, & Thornhill 

(2009) är det syftet för studien som bestämmer vilken sorts intervju som ska 

genomföras då det finns tre olika sorter att välja mellan; strukturerade, halv- 

strukturerade och ostrukturerade intervjuer. I en strukturerad intervju finns 

manus och frågorna är standardiserade medan det i en halvstrukturerad intervju 

endast finns förutbestämda områden som ska behandlas (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009). Ostrukturerade intervjuer har inga förutbestämda frågor utan 

de utvecklas under intervjuns gång och kan användas för att komma in på djupet 

av ett område (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 

     

Det finns två olika sorter av observationer enligt Saunders, Lewis, & Thornhill 

(2009); strukturerade och deltagarobservationer. Strukturerade observationer 

är ofta kopplat till en kvantitativ ansats där observationerna är mer inblandade i 

hur ofta någonting sker istället för vad som verkligen sker (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009). Deltagarobservationer används oftast till att upptäcka 

beteenden och handlingar i sitt normaltillstånd vilket ger möjligheter att få en 

fördjupad kunskap om dessa (Ejvegård, 2003). 

 

Ett billigt och mindre tidskrävande alternativ för informationsinsamling är 

enkäter (Ejvegård, 2003). Enkäter används för att samla in data genom att fråga 

samma frågor oftast i en enkätstudie där meningen är att ta reda på information 

om beteenden och egenskaper (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  Syftet är 

ofta deskriptivt eller explanativt och enkäterna formas efter forskningsfrågorna 

och de resurser som finns till hands (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). 
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 Studiens informationsinsamlingsmetoder 2.8.1

Den primära informationsinsamlingen har skett genom intervjuer med experter 

samt observationer då dessa metoder ger både trovärdig och användbar 

information. Detta har sedan kunnat användas på ett smidigt sätt för att kunna 

svara på forskningsfrågorna. De intervjuer som har genomförts har varit av både 

strukturerad och halvstrukturerad karaktär beroende på vad målet var med 

intervjun. De flesta intervjuer som genomförts har varit med experter och varit 

halv-strukturerade till karaktären eftersom att det blev lättare att få veta om 

problem som annars inte skulle ha kommit upp om det använts ett manus. Det 

har dock använts strukturerade intervjuer vid några tillfällen när det har varit 

bättre att erhålla ren fakta och svar på frågor istället för att komma in på bispår. 

De experter som intervjuats på SKKP har varit personer som haft kontakt med 

förrådet men från olika vinklar exempelvis har en controller, en inköpare, en 

säljare och flera tekniker intervjuats. Dessutom har det även genomförts kortare 

intervjuer med projektledare för reservdelsprojektet. 

 

Observationer har också använts och den metod som blivit mest brukad är 

deltagarobservationer eftersom att fokus låg i att förstå beteenden och 

handlingar i sitt naturliga tillstånd utan styrning. De observationer som gjorts 

har samtliga rört hur det dagliga arbetet med reservdelshanteringen går till 

eftersom att det varit viktigt att förstå arbetssätt.  

 

Sekundär datainsamling har framförallt skett genom att ta fram och se över den 

historik som finns lagrad för artiklarna.     

 Trovärdighet 2.9

För att resultatet av en studie ska kännas trovärdig är det viktigt att det finns så 

lite felaktigheter som möjligt och det enda sättet är att reducera ner felkällorna 

så mycket som möjligt och fokus bör ligga på reliabilitet och validitet (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2009) 

 

Enligt Eriksson & Wiedersheim (2006) handlar validitet om resultaten och om 

det verkligen behandlar det som det är tänkt att behandla. Olika hot mot validitet 

är exempelvis när personer som är involverade i studien kan sätta sina egna mål 

först och vinkla information, eller att något kritiskt sker under studiens gång 

som inte kan påverkas (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  

 

Reliabilitet avser till i vilken utsträckning insamlingsverktygen eller 

analysmetoderna verkligen kommer ge det som efterfrågas (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009). Enligt Yin (2004) handlar reliabilitet om att reducera fel och 

partiskhet i studier. Hot mot reliabilitet är enligt Saunders, Lewis, & Thornhill 

(2009) exempelvis partiskhet när en person säger något som han/hon tror är det 

rätta för någon annan eller när rena felaktigheter uppkommer då mätningen 
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kanske inte ger neutrala svar.  

 Hur studien arbetar med trovärdighet 2.9.1

För att studien ska bli trovärdig behöver den vara både valid och reliabel, detta 

har arbetats med genomgående. Den information som använts har kommit från 

flera olika håll bland annat genom att många olika personer intervjuats på olika 

tjänster och litteratur från flera källor har använts. Informationen har också 

triangulerats genom att den har kontrollerats emot andra källor och validerats. 

Det har också använts triangulering för att se om de olika mätmetoderna ger 

samma svar, bland annat genom att först intervjua någon om något specifikt och 

sedan observera om det verkligen går till på det sättet. Generaliserbarheten kan 

också ifrågasättas något när studien utförs vid ett fallstudieföretag men eftersom 

att det samtidigt har genomförts benchmarking där liknande problem har hittats 

tros ändå detta inte vara ett problem.   

 Studiens genomförande 2.10

Detta examensarbete har genomförts som en fallstudie under 20 veckor våren 

2012. Arbetet fokuserades kring kapitalbindning på fallstudieobjektets förråd 

där reservdelar, låneverktyg och förnödenheter låg. Uppgiften bestod att i första 

hand utforma ett syfte för ett förbättringsarbete som i förlängningen skulle leda 

till minskad kapitalbindning för förrådet på fallstudieobjektet. Författarna har 

under examensarbetets gång delvis befunnits sig på fallstudieobjektet och 

således involverat personer på fabriken genom strukturerade och 

halvstrukturerade intervjuer men även inofficiella diskussioner. Egna 

iakttagelser har också varit en del i studiens genomförande. Dessa 

tillvägagångssätt låg initialt till grund för att förstå bakgrunden och formulera 

problembeskrivningen på fallstudieobjektet för därefter upprätta syftet för 

examensarbetet. För att förenkla arbetet med att uppfylla syftet formulerades 

det som ett forskningsproblem som sedan bröts det ned i forskningsfrågor. 

Varpå ett syfte upprättats började arbetet med att bestämma tillvägagångssätt 

och utforma metod för examensarbetet.  

 

När syftet var urskilt och följaktligen också riktningen, avgränsningarna och 

metod för examensarbetet påbörjades arbetet med att utforma en teoretisk 

referensram där bland annat viktiga nyckelbegrepp för logistik och 

lagerhantering samt reservdelshantering beskrevs. Vidare redogjordes det också 

för vedertagna modeller rörande bland annat klassificering, 

standardiseringsarbete och reservdelshantering.  

 

Parallellt med utformandet av den teoretiska referensramen skedde också 

arbete med att genom informativa och halvinformativa intervjuer samt 

observationer förstå hur förrådet med dess kringfunktioner fungerade. 

Information för att få en bredare insikt i hur hela verksamheten vid 
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fallstudieobjektet var uppbyggd och för att förstå vikten av artiklarna som låg i 

förrådet samlades också in. Fokus lades dock på att beskriva nuläget rörande de 

aktiviteter som kunde härledas till förrådsfunktionen. Den nulägesbeskrivning 

som gjorts innefattades också av att kvalitativ och kvantitativ data från 

fallstudieobjektets underhållssystem hämtades in vilket krävdes för att 

möjliggöra en tillräckligt omfattande kartläggning av underhållsverksamheten. 

Samtidigt som arbetet med den teoretiska referensramen samt 

nulägesbeskrivningen av fallstudieobjektet fortskred utfördes också 

benchmarking på två andra pappersbruk. Detta genomfördes i syfte att erhålla 

kunskap i hur andra pappersbruk arbetar med bland annat förrådsfunktionen, 

reservdelar, minskad kapitalbindning och samarbeten. Tillvägagångsprocessen 

för benchmarkingen kan likställas med kartläggningen av fallstudieobjektet men 

inte med samma omfattning. På vardera av de två bruken spenderades en 

respektive en halv dag där den största delen informationsinsamling skedde 

genom en strukturerad intervju med förråds- och reservdelsansvarige för 

vartdera bruket. Vidare skedde också rundvandringar för att författarna själva 

skulle fås möjlighet till egna observationer varpå det samtidigt skedde 

informationsutbyte med förråds- och reservdelsansvarige samt med annan 

personal.  

 

Efter att benchmarkingen, nulägesbeskrivningen av fallstudieobjektet samt den 

teoretiska referensramen var klar analyserades de två förstnämnda utifrån den 

teoretiska referensramen. Detta för att koppla ihop hur arbetet med 

lagerhantering och systematisering för reservdelslager verkligen utförs och vad 

teorin säger med avseende på de områdena. Utifrån de förutsättningarna som 

fanns på fallstudieobjektet togs sedan rekommendationer för hur arbetet med 

att sänka kapitalbindningen bör fortskrida vilket således också kan beskrivas 

som resultatet för detta examensarbete. Dessa fem rekommendationer finns 

beskrivna i analysmodellen i Figur 2. Varpå dessa rekommendationer var dragna 

återkopplades det till studiens syfte utifrån en slutsats och resultatet 

diskuterades innehållande bland annat förslag på fortsatt forskning. 

Analysmodellen i Figur 2 visar på hur arbetet har genomförts samt vilka 

områden som studien berör och hur de hänger samman.  
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Figur 2-Analysmodell 

 Kapitelsammanfattning 2.11

Examensarbetet har utförts som en fallstudie och haft både deskriptivt och 

explorativt forskningssyfte med en deduktiv metodansats. Vidare har 

forskningsansatsen varit kvalitativ med en del information av kvantitativ 

karaktär. Urvalsmetoden har varit syftesstyrd och de 

informationsinsamlingsmetoderna som använts har varit observationer och 

intervjuer.  

 

I kommande kapitel kommer en presentation av fallstudieobjektet ske.  
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3 Företagspresentation 
I detta kapitel presenteras det företag som denna fallstudie är utförd vid. Först 

presenteras koncernen och senare fabriken i Piteå och de produkterna som 

produceras. 

 Smurfit Kappa Group 3.1

Inom pappersbaserade förpackningar är Smurfit Kappa Group (SKG) ett av de 

ledande företagen i världen och har den marknadsledande positionen i Europa 

och i Latinamerika. SKG hade 2010 omkring 38000 medarbetare i 30 länder och 

en omsättning på över €6.5 miljarder. Företaget bildades 2005 genom en i 

hopslagning av Jeffersson Smurfit och Kappa Packaging. Huvudkontoret är 

beläget i Dublin men har även regionkontor i Paris och Miami. SKG är uppdelat i 

tre affärsenheter: pappersdivisionen, wellpappdivisionen och 

specialproduktdivisionen. Den starkaste marknaden för företaget är Europa, där 

de är ledande inom områdena containerboard, korrugerade förpackningar och 

kartong-material. De har dessutom en stark position inom andra segment inom 

både papper och förpackningsmaterial. I Latinamerika är de marknadsledande 

inom korrugerade förpackningar och tvåa på wellpapp.        

 

 
Figur 3-Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 

Källa: Från SKKP:s intranät, 2012-03-30 

 Smurfit Kappa Paper Division 3.2

Smurfit Kappa Paper Division (SKPD) bedriver verksamhet i 11 europeiska 

länder och är ledande inom containerboardindustrin. De använder sig både av 

återvunnet material och ny råvara i produktionen. Inom SKPD finns även tre 

kraftlinerbruk som gör kraftliner till wellpapp och förpackningar. Fokus ligger på 

att producera ett brett spektrum av olika papperslösningar med avseende på 
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vikt, färg, kvalité, och dessutom med optimal prestanda till ett bra pris för att 

tillgodose kundernas behov. 

 

 Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 3.3

Europas största Kraftliner fabrik ligger i Piteå och är en del av SKPD, de 

producerar årligen över 700 000 ton kraftliner som är en typ av papper som 

används för att göra wellpapp. Omsättningen ligger på cirka 3 miljarder kronor 

och företaget har ungefär 550 anställda. Smurfit Kappa Kraftliner Piteå (SKKP) 

bildades först som Assi Lövholmens Pappersbruk 1959 och tre år senare 1962 

var fabriken färdig och i drift. Fabriken utökades med ytterligare en 

pappersmaskin 1972 då lönsamheten var bra och marknaden var växande. 1993 

bildades Assidomän Kraftliner genom sammanslagning av Assi och Domänverket, 

detta skulle dock bara bestå ett par år. 2001 blev Assidomän kraftliner uppköpt 

av Kappa Packaging och blev Kappa Kraftliner och som ovan nämnt byter 

koncernen form igen 2005 och blir Smurfit Kappa Group och fabriken i Piteå blir 

SKKP.  

 

I dagsläget producerar fabriken dagligen 1900 ton kraftliner, 55 ton tallolja, 2 

ton råterpentin och dessutom 550 MWH grön fjärrvärme. För att kunna 

producera dessa mängder förbrukas det 160 bilar ved, 400 ton returpapper, 150 

ton kemikalier, 16m3 eldningsolja, 2000m3 biobränslen och 800 MWh el. 

Kunderna finns huvudsakligen i Europa och ungefär två tredjedelar av den 

färdiga kraftlinern går med båt till Tyskland, Storbritannien och Holland. Det går 

även ut en del på järnväg till Europa och en mindre mängd på lastbil och då 

framförallt till kunder i Skandinavien. 

 

 
Figur 4-Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 

Källa: Från SKKP:s intranät, 2012-03-30  
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 Produkter 3.4

De produkter som fabriken i Piteå producerar är: 

Kraftliner Brown som produceras av både nyfibermassa och returfibermassa 

besitter både egenskaper som gör att den går bra att trycka på och att den har en 

hög mekanisk styrka.  

Royal Mottled har ett basskikt av oblekt massa med ett vitt toppskikt som ger 

ett marmorerat utseende.  

Royal 2000 har ett heltäckande vitt toppskikt som tillverkas i en sluten process 

vilket innebär att det blir minimalt med utsläpp. Basskiktet är oblekt vilket 

innebär att det blir ett kostnadseffektivt alternativ. 

Royal White är precis som Royal 2000 ett vitt kraftpapper, men denna 

innehåller dessutom vita pigment som gör att den har högre ljushet och jämnhet 

vilket gör den till den vitaste vit topp kraftlinern på marknaden.  

Royal Cote är en ytvit kraftliner som har bestrukits med vitt pigment vilket gör 

den till den mest exklusiva kraftlinern och den bästa att göra färgtryck på. 

 

 
Figur 5-Urval av slutprodukter 

 Kapitelsammanfattning 3.5

SKG är ett ledande företag i världen inom pappersbaserade förpackningar och 

marknadsledare i Europa och Latinamerika.  I SKG ingår SKPD som bedriver 

verksamhet i elva europeiska länder och är ledande inom 

containerboardindustrin. SKKP ingår i SKPD och är Europas största 
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kraftlinerbruk och tillverkar kraftliner vilket är en typ av papper som används 

för att göra wellpapp. De producerar produkterna Kraftliner brown, Royal 

Mottled, Royal 2000, Royal White och Royal Cote.  

 

De teorier som examensarbetet har som grund kommer presenteras i 
nästkommande kapitel. 
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4 Lagerstyrning och reservdelshantering 
Detta kapitel behandlar teorier som logistik och lagerhantering, 

reservdelshantering samt samarbete och standardisering, vilket sammantaget 

kommer ligga till grund för att genomföra en analys. 

 Logistik och lagerhantering 4.1

Logistik kan beskrivas som en strävan efter ett effektivt flöde rörande 

verksamhet, transport och produktion från leverantör till kund (Segerstedt, 

2008). För att vidare beskriva begreppet logistik definierar Jonsson och Matsson 

(2005) det som ”Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i 

materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöde av 

framställd produkt, och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga 

intressenters behov och önskemål, dvs. ge en god service, låga kostnader, låg 

kapitalbindning och små miljökonsekvenser”. Baserat på definitionen innefattas 

logistik av många aktiviteter för ett företag men som också kan leda till stor nytta. 

Enligt Segerstedt (2008) är bra logistik ett effektivt sätt för att öka intäkter, 

sänka totalkostnader, skapa flexibilitet och frigöra kapital. Logistik är alltså ett 

väldigt vitt begrepp med många nyckelaktiviteter och något som genomsyrar 

hela organisationer. Storhagen (2003) vill beskriva logistik som en disciplin 

bestående av en rad olika teorier, det är dock inte något nytt utan mer av ett 

synsätt för att se den gamla verksamheten ur ett nytt och annorlunda perspektiv. 

Enligt Storhagen (2003) är logistik i hög grad en fråga om samordning mellan 

olika resurser och aktiviteter, i detta är lagerhållning och lagerstyrning en viktig 

del och något som behövs i de flesta fall.  

 Lager och lagerstyrning 4.1.1

Lager kan beskrivas som en fysisk plats där materiel och artiklar samlas för att 

ett producerande företag ska kunna tillfredsställa sina kunders behov på ett så 

bra sätt som möjligt (Lumsden, 2006). Lager är material och förnödenheter som 

hålls för att tillhandahålla antingen produktionsprocessen eller för försäljning 

och fungerar som en buffert mot förändringar i efterfrågan och i 

produktionshastigheten (Arnold, Chapman, & Clive, 2008). Ett lager kan 

innebära en säkerhet för ett företag då exempelvis störningar i produktionen 

annars kan bli väldigt kostsamma. Det ska dock uppmärksammas att det kan 

finnas underliggande problem med exempelvis funktionssäkerhet vilket 

företagen ibland inte löser utan endast skapar ett lager som tillfälligt åtgärdar 

istället för att fixa källan till problemen (Lumsden, 2006). Den framgångsrika 

japanska tillverkningsindustrin bygger mycket av sina tankar på att lager ska 

elimineras eftersom de är slöseri. Vilket innebär att när lagren försvinner 

kommer problemen upp till ytan (”den japanska sjön”) och det går då att ta hand 

om kärnan till problemet istället (Lumsden, 2006). Enligt Segerstedt (2008) är 

det för de flesta företag nödvändigt med en viss lagerhållning, i ett producerande 

företag krävs ofta lagerhållning av råvaror, halvfabrikat och i vissa fall också 
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färdiga produkter för att snabbt kunna möta kunders efterfrågan och 

åstadkomma en produktion fri från störningar. Enligt Segerstedt (2008) sker 

förändringar i lager genom påfyllning eller uttag som Figur 6 visar. 

 

 
Figur 6-Lagerförändring 

Källa: Segerstedt, 2008, s. 23. 

  

Problemet med ett lager är att det består av icke sysselsatta resurser som binder 

kapital och kräver utrymme och hantering (Segerstedt, 2008). Att hålla lager ska 

inte vara något självändamål och det bör alltid finnas ett skäl till varför artiklar 

stoppas i ett flöde (Lumsden, 2006). Storhagen (2003) menar på att lager 

generellt beskrivs som någonting av ondo men att det i själva verket finns många 

bra och viktiga sidor av lagerhållning också.  Enligt Storhagen (2003) är de fyra 

viktigaste logistiska skälen till att hålla lager:  

 

 Lägre produktions- och transportkostnader: Lägre produktionskostnader 

syftar till att det är möjligt att kombinera lönsamma långa och 

ekonomiska produktionsserier med varierande kundleveranser och lägre 

transportkostnader avser möjligheten att samla artiklarna och använda 

sig av större transportmedel vilket då sänker transportkostnaderna för 

den enskilde artikeln.  

 Tillgångar och efterfrågan går att samordna: Detta gäller både variationer 

i produktionen och när produkter ska säljas. Ett stopp på en maskin i en 

produktionskedja kan leda till ett totalstopp och att inget kan produceras 

men byggs däremot ett lager upp efter den maskinen kan produktionen 

fortsätta även fast den maskinen står stilla. På försäljningssidan syftar det 

mer till att jämna ut variationer i efterfrågan på grund av konjunktur och 

säsong.  

 Underlättar för produktionen: För att kunna uppnå stordriftsfördelar 

krävs större produktioner vilket leder till färre enheter och längre 

avstånd till marknaden som i sin tur kräver bra transporter, tydlig 

styrning samt ökad lagerhållning. 

 Underlättar mot marknaden: Denna syftar framförallt till att möjliggöra 

en hög leveransservice till kunderna. Ett färdiglager kan ge väldigt korta 

ledtider mot kund.  

 

Huvudmotiven för att ha lager grundar sig i att uppfylla kunders behov samt att 

kunna understödja tillverkningen i så hög grad som möjligt (Lumsden, 2006). 
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Enligt Lumsden (2006) kan detta sammantaget beskrivas i begreppet 

leveransservice som i sin tur kan specificeras i fyra underliggande begrepp: 

 

 Lagertillgänglighet avser förmågan att från lager omedelbart kunna 

leverera.  

 Leveranstid rör den tid det tar från att kund beställer en leverans tills den 

levereras, detta kan vara baserat på vad kunden önskar eller vad de båda 

parterna gemensamt beslutat. 

 Leveransprecision handlar om att vara punktlig med leveranserna.  

 Leveranssäkerhet avser också att leverera i rätt tid men också i rätt mängd, 

till rätt kvalitet och till rätt plats.  

 

För att uppnå en hög leveransservice krävs både effektiv tillverkning och 

välplanerade leveranser vilket renderar i att det finns en väldigt stark koppling 

mellan leveransservice, resursutnyttjande och genomloppstid (Lumsden, 2006). 

Kopplingen mellan leveransservice, resursutnyttjande och genomloppstid är 

åskådliggjord i Figur 7. Resursutnyttjande kan exempelvis förklaras som 

tillverkningskostnader och genomloppstid som kapitalbindning.  

 
Figur 7-Leveransservicens koppling till produktion 

Källa: Fritt efter Lumsden (2006) s. 302 

 

Lumsden (2006) menar på att med dessa motiv för lagerhållning övergår arbetet 

med lager till en aktiv process som således styr lagret.  

 

Om ett lager är för stort medför det onödiga kostnader medan ett för litet lager 

bidrar till missade försäljningschanser eller stopp i produktionen (Segerstedt, 

2008). Dessa risker kan minskas genom att ha ett lager som är utformat efter 

verksamheten, både till storlek och att det styrs på rätt sätt. Detta leder till att 

företaget har full koll på kapitalbindningen samtidigt som det balanseras mot 
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inköpskostnader och produktionskostnader (Storhagen, 2003). Det är vidare en 

väldigt viktig fråga då många företag har mycket pengar bundna i lager och de 

förbättringar som utförs leder till bättre ekonomiska resultat (Benton, 2010).  

 

Lagerstyrning ska beakta all kontroll och planering från råvara till färdig produkt 

och eftersom lager uppkommer genom ett behov av antingen produktionen eller 

underhåll måste dessa samordnas (Arnold, Chapman, & Clive, 2008). Enligt 

Arnold, Chapman, & Clive (2008) måste lagerhantering eller lagerstyrning 

övervägas i alla olika nivåer inom en produktion och är en stor del i hela 

produktionsplaneringen. Enligt Aronsson, Ekdahl & Oskarsson (2003) finns det 

tre stora frågor som måste besvaras inom lagerstyrning: 

 

 När ska produkter beställas?  

 Hur mycket ska beställas?  

 Hur ska det ageras för att motverka osäkerheten? 

 

Svaren på de första två frågorna är knutna till varandra då ledtider och volymer 

måste sättas i relation till varandra för att få en bra helhetsbild över de 

beställningar som behöver göras (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003). Det är 

också av vikt att inse att lagerstorlek och inköpsstorlek är kopplade till varandra 

och att således stora inköpskvantiteter medför större genomsnittslager än med 

mer frekventa och mindre köp (Segerstedt, 2008). Den sista frågan behandlar 

osäkerheten och hur det ska garderas för att det inte ska bli brist eller alldeles 

för stora lager (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003). Vidare menar Arnold, 

Chapman, & Clive (2008) att det finns en ytterligare fråga som är väldigt viktig 

att ta i beaktan utöver de tre som Aronsson, Ekdahl & Oskarsson (2003) tar upp: 

 

 Vilka individuella lagerartiklar är viktigast? 

 

En volymvärdesanalys kan vara ett sätt identifiera vikten av olika artiklar för ett 

företag, detta baseras på i vilken utsträckning de svarar för företagets 

omsättning (Storhagen, 2003). Enligt Storhagen (2003) är en vanlig sådan ABC-

analys som kommer beskrivas senare i detta teorikapitel. En ytterligare aspekt 

på lager är enligt Lumsden (2006) att det kan vara bra att dela in lagret i olika 

former av lager beroende på vad det har för funktion, utifrån processen eller 

utifrån flödet. 

 Lagertyper 4.1.2

Hur lagren ska delas in är beroende på företagets situation men både Storhagen 

(2003) och Lumsden (2006) menar på att det är bra att definiera olika typer av 

lager i lagerkategorier. Det finns flertalet olika typer av lager samt 

lagerkategorier och enligt Storhagen (2003) bör framförallt dessa nämnas: 
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Färdigvarulager: Är ett lager som innehåller färdiga produkter och kan vara 

både som nedan nämnda fabrikslager eller terminal, De finns till för att hantera 

differenser i efterfrågan för produkter. 

 

Fabrikslager: Ett lager i anslutning till produktionen där varorna i lagret har 

producerats. 

 

Terminal, depå, mellanlager, distributionslager: Denna typ av lager har 

många namn för samma sak vilket är ett färdigvarulager som inte ligger i 

anslutning till där artiklarna i lagret producerats. 

 

Omsättningslager: Detta avser en lagercykel vilket är från att inflödet av en 

bestämd kvantitet lämnat lagret. 

 

Positivt respektive negativt lager: Detta berättar lagrets status baserat på 

volym. Positivt lager är vad som faktiskt finns i lagret medan negativt lager syftar 

till eventuell brist som kan bero på att det finns efterfrågan på en produkt i 

lagret som inte finns.  

 

Säkerhetslager: Detta är säkerhetsmarginalen mellan ett helt tomt lager och 

den nivån som lagret bör fyllas på. 

 

Buffertlager: Detta används mestadels för att beskriva produkter som är i 

arbete inom produktion. Buffertlager är också de lager som finns för att klara av 

variationer mellan inkommande och utgående produkter.  

 

Säsong- och/eller konjunkturlager: Beskriver hur lagernivåer ändras för att 

följa en efterfrågan som är marknadsmässigt betingad av faktorer som rör 

säsonger eller konjunkturer. 

 

Transportlager: Detta anger de lager som befinner sig under transport och 

gäller både inom företaget och på väg till eller från. 

  

Konsignationslager: Detta är ett lager som befinner sig hos företaget men 

fortfarande ägs av leverantören fram tills företaget väljer att använda det. Detta 

för att kunna erhålla en extra hög servicenivå och minska kapitalbindningen för 

företagen.  

 

Kopplade lager: Denna lagerbenämning gäller lager som är kopplade till 

varandra och således står i direkt följd efter varandra. Det kan exempelvis vara 

ett terminallager som ligger efter ett fabrikslager.  
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Genomgångslager, transitlager: Detta är en beteckning för lagring under kort 

tid där artiklarna väntar på något som exempelvis omlastning.  

 

Spekulationslager: Detta är ett lager som uppstår vid spekulationsköp, alltså ett 

köp som görs av artiklar för att senare säljas vidare i tron om att det ska 

generera en vinst.  

 

Inkuranslager: Lager som innehåller artiklar utan efterfrågan vilket exempelvis 

kan beror på att de är för gamla eller defekta.  

 

Vissa av de ovan nämnda lagerdefinitioner bygger på motivet till varför lagret 

finns, dessa är omsättningslager, säkerhetslager och säsongslager. Lumsden 

(2006) menar på att även processlager och koordinationslager bör nämnas i den 

kategorin. 

 

Processlager: Ett lager som rör produkter under bearbetning i produktionen 

samt lager under transport. Detta kan jämställas med de lager Storhagen (2003) 

definierar som buffertlager och transportlager. 

  

Koordinationslager: Ett lager som används för att samordna material och 

verktyg då både material och verktyg kan ha ojämn användning.  

 

Vidare kommer också reservdelslager att avhandlas mer djuplodat senare i 4.2.1 

Reservdelslager. Något som kan drabba och skapa problem för alla typer av lager 

är att det bildas ett överskott, därför följer en djupare förklaring av 

överskottslager och hur det bör hanteras nedan. 

 Överskottslager 4.1.3

Överskottslager har en direkt finansiell påverkan då det ökar kostnaderna för ett 

företag, det har även en indirekt finansiell påverkan då pengar som är 

investerade i överskottslagret inte kan användas till annat (Crandall & Crandall, 

2003). Crandall & Crandall (2003) menar vidare att orsaken till bildandet av 

överskottslager beror på variationer i efterfrågan eller i utbudet. Det är dock inte 

endast yttre faktorer som påverkar att överskottslager bildas utan interna 

funktioner bidrar också till problemet. För att förklara detta djupare kommer 

några av de interna funktionerna som enligt Crandall & Crandall (2003)  bidrar 

till detta problem att beskrivas nedan: 

 

 Försäljning: Ofta vill beslutsfattare inom försäljning ha möjligheter att 

utföra direkta försäljningar till kunder och för att möjliggöra detta 

tenderar de att överdriva försäljningsprognosen vilket renderar i att den 

inte överensstämmer med den verkliga försäljningen i alla lägen (Crandall 

& Crandall, 2003). Då vissa produkter inte säljer som prognostiserat leder 
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detta till överskottslager och problematiken ligger i ökade krav på 

ledtider och kundservice vilket leder svårigheter för beslutsfattarna inom 

försäljning att undvika uppbyggnaden av överskottslager (Crandall & 

Crandall, 2003).   

 

 Ingenjörer: Ingenjörer vill ständigt utveckla produkter i både design och 

tillverkning och nya produkter kräver ytterligare lager i hela kedjan från 

råmaterial till färdig produkt (Crandall & Crandall, 2003). Crandall & 

Crandall (2003) menar på att denna förändring bidrar till att göra 

produkter och maskiner obsoleta vilket i sin tur leder till överskottslager.  

 

 Produktionsplanering: För att undvika att maskiner och personal inte 

används effektivt kan produktionsplanerare välja att producera i en 

kontinuerlig takt som minskar fluktuationer, detta leder till att lager 

byggs upp då det är låg efterfrågan och att lager minskas då det är hög 

efterfrågan på de tillverkade produkterna, när efterfrågan går ner 

stämmer inte produktionen med försäljningen och överskottslager bildas 

(Crandall & Crandall, 2003).  

 

 Inköp: Inköpare vill ofta köpa stora kvantiteter för att på det sättet få ett 

lägre styckpris, detta renderar i en lägre inköpskostnader men kan i det 

långa loppet orsaka överskottslager och bli mer kostsamma (Crandall & 

Crandall, 2003).  

 

För att hämma uppkomsten av överskottslager är en viktig del enligt Crandall & 

Crandall (2003) att finna vad som, bortsett från de interna funktionerna, orsakar 

uppkomsten av överskottslager, detta kan göras med hjälp av ett orsak-verkan-

diagram som exemplifieras i Figur 8. Detta diagram ser självklart olika ut 

beroende på vad det är för företag och vilken produkt som det finns överskott av 

och bör således utformas specifikt för varje fall.  
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Figur 8-Orsak-verkan-diagram 

Källa: Fritt efter Crandall & Crandall (2003) s.106 

 

För att effektivt behandla överskottslager krävs förändringar i företagets attityd, 

mål, strategi och nyckeltal, en viktig komponent i förändringsprocessen är att 

sätta upp ett globalt mål för hela organisationen och sedan bryta ned det mindre 

mål som är specifika för varje enskild funktion inom organisationen (Crandall & 

Crandall, 2003). Vidare är väl grundade prognoser ett viktigt vapen för att 

förebygga överskottslager. Information till prognoser kan samlas in genom att 

titta på orsakssamband, bedömning av experter eller titta på historisk data 

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003). En väl planerad produktionsplan är 

också av hög relevans, de hittills nämnda nyckelfaktorerna syftar till en effektiv 

behandling av överskottslager. Detta är fortfarande endast en del av arbete då 

själva utförandet också måste fungera utifrån de planer som satts upp (Crandall 

& Crandall, 2003). Vidare trycker också författarna Crandall & Crandell (2003) 

på vikten av att klassificera de olika artiklarna och att det är specificerat i det 

systemstödet som används vilka typer av överskottslager som ska identifieras, 

det kan exempelvis vara artiklar som är skadade, obsoleta, gamla eller med 

onormalt högt saldo. 

 

När det har identifierats överskottslager menar Crandall & Crandell (2003) att 

de bör hanteras utifrån listan på nästa sida:  
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1. Lämna tillbaka till leverantör 

2. Modifiera produkten till annat användningsområde 

3. Använda som reservdel 

4. Sälja 

5. Donera 

6. Skrota 

 

Crandall & Crandell (2003) menar att de flesta företag vill eliminera 

överskottslager och att det är något de bör sträva mot men att det ska vara en 

kontinuerlig process att minska detta och inte bara att ”släcka bränder”. 

Överskottslager är en faktor som kan bidra med kostnader ur ett logistiskt 

perspektiv men flertalet ytterligare kostnadsaspekter kan beaktas. 

 Logistikens totalkostnad 4.1.4

Enligt Aronsson, Ekdahl & Oskarsson (2003) är det viktigt att beakta alla 

kostnader som påverkar ett beslut som fattas. Ofta medför en förändring eller ett 

beslutsfattande att några kostnader stiger och några kostnader sjunker och det 

är därför totalkostnaden och totalkostnadsförändringen för ett beslut är viktig. 

Vilka olika kostnadsposter som ingår är något som varierar från fall till fall men 

ur en logistisk synvinkel är de vanligaste kostnadsposterna de som redovisas i 

Figur 9 (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003). 

 

 
Figur 9-Totala logistikkostnader 

Källa: Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson (2003) s.34 
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Lagerföringskostnader 

Lagerföringskostnader innefattas av kapitalbindning och den riskkostnad det 

innebär att ha varor i lager (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003) Det kan 

exempelvis vara kostnader för svinn, förstörelse, åldrande och kapitalkostnader 

(Storhagen, 2003). Kapitalbindning i lager bör hållas på en så låg genomsnittlig 

nivå som möjligt förutsatt att vissa restriktioner uppmärksammas och dessa är 

framförallt att hålla en viss leveransservice och undvika produktionsstörningar 

(Storhagen, 2003). Enligt Arnold, Chapman, & Clive (2008) står lager för mellan 

20-60 procent av de totala tillgångarna för ett företag, när lagerartiklar sedan 

används omvandlas deras värde till pengar som ökar kassaflödet och avkastning 

på investering. Kostnaden att inneha lager ökar driftskostnaderna och minskar 

således resultatet. (Arnold, Chapman, & Clive, 2008).  

 

Kostnader för lager kan betecknas lagringskostnader och dessa brukar enligt 

Storhagen (2003) delas upp i lagerhållningskostnader och lagerföringskostnader. 

En uppdelning som också Aronsson, Ekdahl & Oskarsson (2003) gör i deras 

totala logistikkostnadsmodell. 

 

Lagerhållningskostnader/Hanteringskostnader 

Lagerhållningskostnader innefattas av kostnader som rör den fysiska lagringen 

som lagerpersonal, lagerbyggnad och lagerutrustning (Storhagen, 2003). Här 

ingår också hantering av inkommande, utgående gods samt transporter inom 

anläggningen (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003).  

 

Transportkostnader 

I transportkostnader ingår alla kostnader för transporter mellan olika 

anläggningar för företaget och externa transporter. Både de administrativa 

kostnaderna och kostnaderna för utförandet av transporter ingår och det är 

viktigt att beakta dessa i totalkostnaden då en låg transportkostnad exempelvis 

kan rendera i sämre leveransservice som exempelvis kan leda till ett ökat behov 

av säkerhetslager (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003).  

 

Administrativa kostnader 

De administrativa kostnaderna innefattas av fakturering, ordermottagning, 

ekonomisk uppföljning och andra kostnader som förbinder sig till 

administrationen av logistik (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003).  

 

Övriga logistikkostnader 

Övriga kostnader kan vara av många olika slag men de som har störst påverkan 

ur en logistisk synvinkel enligt Aronsson, Ekdahl & Oskarsson (2003) är dessa 

tre: 

 

 Informationskostnader 
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 Emballagekostnader 

 Materialkostnader 

 

De olika kostnaderna hänger ihop i en totalkostnadsmodell och en förändring 

innebär ofta att flera kostnadsposter ändras parallellt (Aronsson, Ekdahl, & 

Oskarsson, 2003). Kunskaper inom hur det logistiska systemet fungerar krävs 

för att kunna säga hur och vilka kostnader som påverkas när förändringar sker. 

Aronsson, Ekdahl & Oskarsson (2003) menar på att det är viktigt att inte falla i 

fällan och tro att ett förslag är bra bara för att en av de olika kostnadsposterna 

sjunker, hur den totala kostnaden för företaget påverkas är vad som är relevant 

och således bör beaktas. 

 

Som nämnts är kapitalbindning en del i lagerföringskostnaderna och något som 

kommer beskrivas mer utförligt nedan 

 Kapitalbindning 4.1.5

Vid inköp av artiklar och produkter binds kapital för företagen och således är det 

viktigt att inte bygga för stora lager (Storhagen, 2003). Detta eftersom att pengar 

är utbetalda för att köpa in de olika artiklarna som ligger i lagret innebär det en 

låsning av resurser och även om de kommer att användas och då rendera i 

intäkter binder de kapital medan de befinner sig inom en organisations flöde 

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003). Vidare menar Aronsson, Ekdahl & 

Oskarsson (2003) att om det kapitalet kan frigöras kan det användas till något 

inkomstindrivande, kapitalbindning bidrar således till missade möjligheter till 

intäkter vilket är något som brukar betecknas kapitalkostnad. Förutom 

kapitalbindning bidrar också lagerhållning med risker i form av exempelvis att 

artiklar blir obsoleta eller skador sker vid hanteringen av dem (Aronsson, Ekdahl, 

& Oskarsson, 2003). Genom dessa argument är det förståeligt att flöden av 

artiklar inom en organisation måste fungerar på ett effektivt sätt och att inget 

bör ligga längre än vad som är absolut nödvändigt, en effektiv logistik kan på ett 

värdefullt sätt understödja en hög kaptialomsättningshastighet inom 

organisationen (Storhagen, 2003). Storhagen (2003) menar  vidare på att målet 

ska vara att hålla ett lågt genomsnittligt lager med en hög omsättningshastighet 

och således hålla kapitalbindningen nere.  

 Lageromsättningshastighet 4.1.6

Ett sätt att mäta kapitalbindning är att se hur många gånger lagret omsätts alltså 

hur ofta artiklar byts ut på lagret (Segerstedt, 2008). Detta uttrycks genom att ta 

förbrukningen dividerat med det genomsnittliga lagervärdet i monetära enheter, 

ekvationen visas nedan. Lageromsättning (LOH) går att räkna ut både för stora 

lager och för enstaka artiklar (Segerstedt, 2008). 
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Vidare är det relevant att hålla uppdaterade säkerhetslager och 

beställningspunkter för att möjliggöra en låg kapitalbindning och dessa begrepp 

kommer därför att avhandlas nedan. 

 Säkerhetslager 4.1.7

Säkerhetslager eller buffertlager som det också kan benämnas är enligt 

Storhagen (2003) nödvändigt för att skydda mot eventuella störningar och ska 

enlig Segerstedt (2008) förhindra att brist uppkommer. Storhagen (2003) menar 

på att storleken på säkerhetslagret i många fall tas fram utifrån 

erfarenhetsmässiga bedömningar men att mer komplicerade 

beräkningsmodeller finns men att de är svåra att tillämpa. Ekvationen för 

säkerhetslager (SL) ser därför enligt Storhagen (2003) ut som följande: 

 

                                          

 

Där säkerhetstiden är den uppskattade rimliga maximala leveransförseningen 

och förbrukningen per tidsenhet är exempelvis hur mycket som förbrukas under 

ett år. 

 

Säkerhetslager ska vidare skyddas mot variationer i efterfrågan vilket är något 

som skapas av kund och renderar i att det är höga krav att tillfredsställa 

kunderna och då krävs en hög servicenivå vilket i sin tur kräver ett större 

säkerhetslager (Lumsden, 2006). I Figur 10 åskådliggörs hur säkerhetslager 

förhåller sig till beställningspunkt vid känd förbrukning. 

 Beställningspunkt 4.1.8

Samtidigt som artiklar plockas ut från ett lager minskar saldot och vid en viss 

nivå underskrider lagernivån en i förväg utsedd nivå som brukar benämnas 

beställningspunkt (Lumsden, 2006). Artiklar i lagret måste beställas med hänsyn 

till ledtiden och den normala förbrukningen i lagret, eventuella avvikelser ska 

som ovan nämns täckas upp av ett säkerhetslager (Storhagen, 2003). Enligt 

Lumsden (2006) beräknas beställningspunkten (BP) enligt nedan: 

 

                                                            

 

Figur 10 åskådliggör förhållandet mellan beställningspunkt, ledtid och 

säkerhetslager för lagerplanering med känd förbrukning (Lumsden, 2006).  
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Figur 10-Beställningspunkt och säkerhetslager 

Källa: Fritt efter Storhagen, 2003, s. 88  

 

Att hålla koll på kapitalbindningen med hjälp av uppdaterade säkerhetslager och 

beställningspunkter kan underlätta reservdelshanteringen som enligt Huiskonen 

(2001) är ett komplext problem för många företag.  

 Reservdelshantering 4.2

Reservdelar kan betraktas med hänsyn till den egna produktionen och då starkt 

kopplas samman med underhållsarbetet (Storhagen, 2003). De kan också 

betraktas med hänsyn på de produkter som säljs och då mer vara en fråga 

rörande servicen till sina kunder (Storhagen, 2003).  Oavsett vilken typ av 

reservdel det rör sig om skiljer sig reservdelar från färdigvaror eller råmaterial 

på flertalet punkter. Enligt Storhagen (2003) är den mest konkreta skillnaden 

svårigheten i prognostiseringen då reservdelar är fullt beroende av dess 

huvudprodukt och inte behövs förrän den huvudprodukten är använd en viss tid, 

en tid som oftast är svår att förutse.  Enligt Patton & Feldman (1997) är 

reservdelar komponenter, artiklar och utrustning som är helt utbytbara med 

motsvarande som används i produktionen, de kan användas för att ersätta delar 

som avlägsnas vid underhåll eller eventuella haverier. De har även satt upp 15 

punkter på hur reservdelar skiljer sig och bör analyseras från delar som används 

för att tillverka produkter. För att möjliggöra en effektiv hantering av 

reservdelar är det viktigt att på ett bra sätt identifiera skillnader mot de delar 

som används i produktionen. Reservdelshanteringen kan dock också lära mycket 

av den kunskap som utvecklats rörande produktion och tillverkning (Patton & 

Feldmann, 1997).  

 

För en effektiv hantering av reservdelslager krävs att kostnaderna beaktas extra 

noggrant än vid vanlig lagerstyrning även om många av de olika karaktärsdragen 

är samma (purchasing-procurement-center.com, 2012). 
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 Reservdelslager 4.2.1

En effektiv reservdelslagerstyrning kan spela en stor roll för att minska 

kostnader och öka kundservicen för att påbörja arbetet med effektiv 

reservdelslagerstyrning kan de fem nedan nämnda steg vara ett bra 

tillvägagångsätt (purchasing-procurement-center.com, 2012). 

 

1. Förstå nuvarande förbrukning. 

2. Beräkna kostnader för haverier. 

3. Beräkna kostnader för brist i lager. 

4. Förhandla med leverantörer rörande lägre kostnad och 

lagerhållningsförbättringar. 

5. Beräkna kostnaden för att påskynda order. 

 

Fortuin & Martin (1999) väljer att dela in reservdelarna i två kategorier, 

reparerbara och icke reparerbara. Vidare delar de även in de reparerbara 

artiklarna i utbytbara eller icke utbytbara. Går en icke utbytbar reservdel sönder 

kommer hela systemet att stå still fram tills den är lagad medan en utbytbar bara 

kan bytas ut mot en likadan och lagas medan produktionssystemet fortsätter att 

gå. De icke reparerbara artiklarna slängs och byts ut mot nya då de går sönder 

(Fortuin & Martin, 1999). 

 

Att arbeta med styrning av reservdelar är en svår uppgift och det framförallt på 

grund av den låga och oregelbundna efterfrågan samt den höga kritikalitet som 

vissa reservdelar besitter och även det faktum att somliga reservdelar är väldigt 

dyra ökar komplexiteten (Huiskonen, 2001). Enligt Fortuin & Martin (1999) är 

de trögrörliga reservdelarna ofta dyra vilket gör det ohållbart att ständigt ha 

dem i lager och enligt Storhagen (2003) är styrmöjligheterna limiterade vilket i 

sin tur gör det svårt att sortimentsbegränsa utan att beakta huvudprodukten.  

 

Botter & Fortuin (2000) och Huiskonen (2001) menar på att mycket forskning 

gjorts på lagerhållning och beställning av material för produktionen men inte i 

samma utsträckning rörande service- och underhållsartiklar. Botter & Fortuin 

(2000) menar vidare att där forskning för reservdelar har bedrivits även om den 

inte är väldigt omfattande är inom elektronikindustrin, bilindustrin, 

flygindustrin och producerande företag som lagerhåller reservdelar för 

underhåll. Inom de producerande företagen går vissa trender mot gemensamma 

reservdelslager med konkurrenter inom samma bransch, och då också 

gemensam anskaffning och kollektivt underhåll, detta framförallt för att minska 

kostnader (Botter & Fortuin, 2000). Klassificering av reservdelar är också något 

som utvecklats, från att det tidigare fokuserats på hur snabbt artiklarna omsätts 

till att klassificera utifrån exempelvis; kritikalitet för produktionen om en 

specifik del blir defekt, pris, leveranstid, och vart i livscykeln reservdelen 

befinner sig (Botter & Fortuin, 2000).  
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Enligt Fortuin & Martin (1999) finns två olika alternativa riktningar för att 

förbättra problemen med den oregelbundna efterfrågan och kritikaliteten, dessa 

är att höja efterfrågan och reducera kritikaliteten. Vilket i förlängningen leder till 

minskade kostnader för ett företag (Fortuin & Martin, 1999). Det Fortuin & 

Martin (1999) menar med att höja efterfrågan innebär givetvis inte att byta ut en 

specifik artikel oftare då det självklart inte är en lösning för att spara pengar för 

ett företag. En höjning av förbrukningen avser samarbete med andra som 

använder sig av liknande reservdelar för att på så sätt aggregera efterfrågan och 

då minska de totala investeringarna för reservdelar (Fortuin & Martin, 1999). 

För att exemplifiera kan det antas att ett företag tittar på en reservdel där 

sannolikheten att den behöver användas under huvudproduktens livstid är 10 % 

och risken att två eller flera behöver användas samtidigt är noll. Reservdelen i 

fråga har dock väldigt hög kritikalitet så företaget väljer att köpa in en och 

lagerhålla den. I teorin skulle de då kunna gå ihop med tio andra företag som är i 

behov av samma reservdel och köpa en gemensamt och då endast erhålla en 

tiondel av den ursprungliga reservdelskostnaden (Fortuin & Martin, 1999). 

 

Självklart måste förhandlingar om vem som ska lagerhålla artikeln och hur 

logistiken kring dem ska skötas men att gemensamt lagerhålla reservdelar med 

andra leder till lägre investeringar och inköp än om ett företag lagerhåller 

reservdelen själv (Fortuin & Martin, 1999). Vidare framhäver Fortuin & Martin 

(1999) tre ytterligare alternativ för att öka efterfrågan för reservdelarna. Dessa 

är att närliggande företag med liknande produktion kan bilda en 

reservdelsgrupp där de gemensamt lagerhåller, standardisering av reservdelar 

så att sortimenten blir färre och efterfrågan blir mer kontinuerlig samt att en 

tredje part kliver in och erbjuder reparation och då också lagerhåller 

reservdelarna som behövs för de huvudartiklar som de ansvarar över. 

 

För att minska kritikaliteten menar Fortuin & Martin (1999) att det är möjligt att 

behålla gamla produktionsmaskiner då de blir utbytta mot nyare för att kunna 

sätt in de gamla ifall de nya kräver service, något som renderar i att 

produktionskapaciteten inte helt går mot noll. Vidare är det också möjligt att 

hyra in produktionskapacitet men som då måste finnas redo att användas vid ett 

eventuellt stopp (Fortuin & Martin, 1999).  

 

Förutom de två tidigare nämnda karaktärsdragen i form av kritikalitet och 

efterfrågemönster som försvårar reservdelshanteringen menar Huiskonen 

(2001) på att två ytterligare karaktärsdrag är viktiga att beakta rörande 

reservdelar, dessa är hur specifika reservdelarna är och värdet på dem. Dessa 

fyra karaktärsdrag påverkar allihop på ett eller flera sätt hela det logistiska 

systemet för reservdelshanteringen (Huiskonen, 2001). Rörande kritikalitet 

menar Huiskonen (2001) på att det kan delas upp i processkritikalitet och i 
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kontrollkritikalitet där processkritikalitet kan beskrivas som konsekvensen av 

att en artikel fallerar och den inte direkt finns tillgänglig som reservdel.  Vidare 

menar han på att det rent teoretiskt är möjligt att utvärdera processkritikalitet 

utifrån kostnaden för att tillverkningsprocessen står stilla men att det är något 

som är väldigt komplicerat i praktiken och i många fall inte heller nödvändigt. I 

det flesta fall räcker det istället med att använda några olika kritikalitetsnivåer 

som berättar hur kritisk reservdelen är. 

 

Tiden för hur länge en process kan stå utan att påverka resterande processer är 

ett sätt att processkritikalitetsbedöma vilket ger medel för både leverantören 

och användaren att sätta mål och kontrollera utförandet genom (Huiskonen, 

2001). Kontrollkritikalitet handlar istället om hur situationen kan hanteras och 

då i form av möjligheter att förutse haverier, ledtiden för beställandet av 

reservdelarna och svårigheten med att få tag i dem (Huiskonen, 2001).  Överlag 

menar Huiskonen (2001) på att det viktigaste sett från hela logistiksystemets 

synvinkel är att veta hur lång tid det finns för att reagera på efterfrågan av en 

specifik reservdel då ett haveri uppstår, detta avgör i stora drag vilken buffert 

som bör finnas vilket i sin tur leder till att processkritikaliteten är stark faktor 

för att bedöma reservdelars kritikalitet.  

 

Graden av hur specifik en reservdel är ställer höga krav på användaren rörande 

ansvaret över att de finns tillgängliga och är möjliga att kontrollera, detta 

eftersom leverantörer inte vill lagerhålla användarspecifika reservdelar med låg 

förbrukning något som de annars kan göra i större utsträckning med mer 

standardiserade delar som används av flertalet (Huiskonen, 2001). För att 

förutse efterfrågan på reservdelar menar Huiskonen (2001) att det är starkt 

kopplat till haveriprocessen och att statistiskt bestämma haverimönster. 

Möjligheten att bedöma efterfrågan har stor påverkan på hur styrning bör ske 

och det kan därför vara lämpligt att dela in de olika reservdelarna i minst två 

kategorier, artiklar med förutbestämbar efterfrågan och artiklar med 

slumpmässig förbrukning (Huiskonen, 2001). Värdet på reservdelarna är som 

nämnt också något som bör beaktas och ett högt värde på en reservdel bidrar till 

att lagerhållningen av den reservdelen gör att det inte är attraktivt för någon av 

parterna i leverantörskedjan att lagerhålla den. Det blir då enligt Huiskonen 

(2001) en komplicerad fråga där förhandlingskraft och förhandlingsförmåga 

men också incitament och hur leverantörerna är organiserade spelar en stor roll. 

Att tillsammans med sina leverantörer kunna finna en långsiktig och gemensam 

lösning är att föredra. Reservdelar med lågt värde bidrar med ett annat problem 

i form av att de administrativa kostnaderna för påfyllnaden inte får vara alltför 

höga i förhållande mot värdet på reservdelarna (Huiskonen, 2001).  
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För att kunna genomföra en effektiv styrning och hantering av reservdelslager 

kan en klassificering vara ett effektivt sätt, detta kommer därför att avhandlas 

nedan. 

 Klassificering  4.2.2

Genom att strukturera upp och dela in artiklar i grupper kan ofta fördelar nås vid 

styrningen av dessa, då produkter med likartade attribut ofta fungerar på 

liknande sätt (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2003). Klassificering sker utifrån 

många olika aspekter där lageromsättningshastigheter, kostnader, 

genomloppstider hör till de mer vanliga att dela in efter (Aronsson, Ekdahl, & 

Oskarsson, 2003). En klassificering ska beskriva nuläget och vara en grund för 

ett fortsatt arbete som exempelvis att minska kapitalbindning (Aronsson, Ekdahl, 

& Oskarsson, 2003). 

 ABC-klassificering 4.2.3

En metod för att klassificera produkter och artiklar är enligt Storhagen (2003) 

att använda sig av ABC-klassificering. Den har utgångspunkt i den så kallade 

80/20 regeln som säger att 80 % av omsättningen kommer från 20 % av 

artiklarna. Klassificeringen innebär att företagets produkter sorteras in i tre 

klasser; A, B och C (Storhagen, 2003). Indelningen sker oftast efter volymvärde 

där de 20 % artiklar med mest volymvärde betecknas A-artiklar, de 30 % som 

kommer sen blir B och de återstående 50 % sätts till C-artiklar (Axsäter, 1991). 

Dessa procentsatser kan variera se Figur 11 och behöver inte vara exakt som 

ovan men de ger en ungefärlig fingervisning för var de olika klasserna tar vid 

(Axsäter, 1991). Figuren visar en ABC- klassificering där ungefär 20 % av 

produkterna motsvarar 65 % av volymvärdet och C artiklarna har endast ett 

volymvärde på 10 % av artiklarna trots att de representerar 50 % av det totala 

antalet.  

 

 
Figur 11-ABC-klassificering 

Källa: Segerstedt (2008), s.111 
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När sedan klassificeringen är gjord, det vill säga när alla artiklar har en klassning, 

kan arbetet ta vid och fokus bör ligga på A artiklarna då de har det högsta värdet 

och således bidrar mest till resultatet (Storhagen, 2003). ABC-klassificeringen 

har som ovan noterat flera tillämpningsområden och kan användas till mer än 

bara volymvärde. Andra områden där den kan användas är exempelvis att välja 

var artiklar ska ligga fysiskt på lagret efter plockfrekvens eller 

leverantörsklassificering alltså att samarbeta mer med A leverantörer (Lumsden, 

2006). Kritik som har framförts mot ABC-klassificering är att den exempelvis vid 

volymvärde kan sätta artiklar med högt värde men låg volym i samma grupp som 

en artikel med lågt värde men hög volym, vilket kan vara ett stort problem då 

styrningen bör vara olika för dessa ytterligheter (Storhagen, 2003). 

 ABC-klassificering med flertalet kriterier 4.2.4

En organisation kan ha ett lager med tusentals olika artiklar och för att effektivt 

kunna kontrollera och hantera en sådan stor kvantitet krävs en 

lagerklassificering, där är den ovan nämnda ABC-analysen ett vanligt 

förekommande verktyg (Chen, 2011). Den är baserad på Pareto-principen och 

klassificerar artiklar utifrån ett kriterium som ofta är volymvärdet på artiklarna.  

Enligt Chen (2011) är dock behovet av att kunna klassificera produkterna 

baserat på fler kriterier än bara volymvärde stort. Det kan exempelvis vara 

genomsnittlig styckkostnad på en artikel, ledtid, kritikalitet, hållbarhet och 

ersättningsbarhet som också har hög relevans för hur artiklarna ska klassificeras, 

något som en vanlig ABC-klassificering inte uppfyller. Enligt Chen (2011) bidrar 

multipla kriterier till komplexa beslutsverktyg, dessa metoder kallas Multi-

Criteria Inventory Classification (MCIC) och en av dem är the joint criteria matrix. 

The joint criteria matrix är en metod för att kombinera två olika kriterier men 

fortfarande behålla en klassificering, syftet är att först klassificera det ena 

kriteriet och sedan det andra och sedan väga samman de båda i en matris (Flores 

& Whybark, 1988). Nedan i Figur 12 åskådliggörs en joint criteria matrix med 

kriterierna volymvärde och kritikalitet. 

 

 
Figur 12-The joint criteria matrix 

Källa: Fritt efter Flores & Whybark (1988), s. 21 

Om alla artiklarna skulle falla inom någon av de tre klasserna AA, BB eller CC 

skulle det inte vara några problem att sedan använda de tre som nya klasser men 
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eftersom det sällan sker är ett alternativ att omklassificera de kombinerade 

klassificeringarna så att de svarar mot klassificeringarna AA, BB eller CC (Flores 

& Whybark, 1988). Flores & Whybark (1988) menar att ett mekaniskt sätt att 

göra det på är att låta AB och BB klassificeras som AA, AC och CA som BB och BC 

och CB som CC. Vidare kan då dessa tre klasser utgås ifrån för prioriteringar och 

processbehandlingar.  

 

Som ett alternativ till MCIC finns Ramanathan-model (R-modellen) som 

möjliggör att ytterligare relevant information om artiklarna tas med. Exempelvis 

kan expertkunskaper som också bör ingå i klassificeringen av artiklar tas med 

(Chen, 2011). R-modellen är en viktad linjär optimering som kan samla olika 

kriteriemått till en enda värdering som sedan kan användas i en ABC-analys, den 

ger också möjlighet att för varje enskild artikel välja de mest fördelaktig 

kriterium utifrån egna preferenser.  Vidare finns också en förlängning av R-

modellen som skapar ett index som kombinerar de fördelaktiga kriterium från R-

modellen med dem kriterium som är minst fördelaktiga. Den modellen heter 

Zhou and Fan-modellen (ZF-modellen) och då är mer resonabel eftersom den 

balanserar de bästa och sämsta kriterierna (Chen, 2011). 

 

I R-modellen antas det att ett lager med M artiklar ska klassificeras utifrån en 

ABC-klassificering som är baserad på N kriterier (Zhou & Fan, 2006). Vidare 

förutsätts att alla kriterier har positiv inverkan på hur viktig en artikel är och 

syftet är att samla flertalet prestationsmått för en artikel och med avseende på 

de olika kriterierna kunna slå samman dem till en poäng för att sedan utifrån den 

poängen kunna ABC-klassificera (Zhou & Fan, 2006). Faktorn     representerar 

prestationsmåttet av artikel j i förhållande till kriteriet i och sen är faktorn     

vikten av kriteriet i för artikel j (Chen, 2011). Modellen är enligt nedan: 

 

      ∑      

 

   

 

∑      

 

   

               

                  

 

R-modellen maximerar målfunktionen för att bestämma en viktning av de 

aggregerade bivillkoren som den viktade summan för varje enskild artikel med 

samma viktningsschema måste vara mindre eller lika med (Chen, 2011).   

 

Fördelen med R-modellen är möjligheten till att klassificera enligt ABC utifrån 

flertalet kriterier på ett objektivt sätt men problemet är att om en artikel har ett 

värde som dominerar de andra baserat på ett särskilt kriterium kommer den 
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artikeln alltid få ett aggregerat prestationsmått på 1 och då bli klassificerad som 

en A-artikel. En artikel med högt värde på ett relativt oviktig kriterium och lägre 

värde på viktigare kriterium kan således klassificeras som en A-artikel då det i 

själva verket inte är att föredra (Zhou & Fan, 2006).  

 

För att kunna hantera ett reservdelslager men också klassificera reservdelar 

krävs möjligheter att hantera stora mängder information, ett bra systemstöd 

menar Storhagen (2003) är viktigt för att kunna hantera stora mängder 

information och således ett reservdelslager. 

 Systemstöd  4.2.5

Enligt Storhagen (2003) är rätt information vid rätt tidpunkt väldigt viktigt för 

att lyckas med logistiken och dess processer för ett företag. Sättet som 

informationen överförs på är minst lika viktigt då den medför mycket 

tidsbesparingar och möjliggör för en hel del effektiviseringar (Storhagen, 2003). 

Bra datasystem är således ett viktigt verktyg för att lyckas med hanteringen av 

information för företagen, både internt och externt (Storhagen, 2003). Vidare 

anser Storhagen (2003) att ett bra datasystem ska kunna integrera ihop logistik 

med affärsmässighet för att på ett sådant sätt möta kundernas krav på ett bättre 

sätt. Genom att använda sig av bra datasystem kan företag som gör affärer med 

andra företag enligt Storhagen (2003) bland annat få: 

 

 Lägre transaktionskostnader 

 Lägre distributionskostnader 

 Lägre logistikkostnader 

 Kortare ledtider 

 Ökad flexibilitet 

 

Logistik är enligt Turban, Rainer & Potter (2001) ett område som behöver ett bra 

systemstöd då det blandar in flera olika avdelningar av organisationerna och 

således behöver ha bra kommunikationsmöjligheter och informationsöverföring. 

Det finns en del automatiska och integrerade verktyg som förenklar arbetet som 

EDI som skickar automatiska beställningsordrar till leverantörer men även 

andra verktyg som scanners för intern hantering (Turban, Rainer, & Potter, 

2001).  

 

Inom lagerhantering används ofta systemen för att hålla koll på när beställningar 

ska göras och till vilka nivåer som det ska beställas (Turban, Rainer, & Potter, 

2001). Det blir också betydligt lättare att hålla koll på andra nyckeltal med hjälp 

av systemstöd (Turban, Rainer, & Potter, 2001). Enligt Aronsson, Ekdahl & 

Oskarsson (2003) är det viktigt att göra uppföljning på dessa logistiska begrepp: 
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 Ledtider 

 Leveranspålitlighet 

 Saldon 

 Kostnader 

 Omsättningshastigheter 

 Inköpskvantiteter 

 Säkerhetslager 

 Produkter i arbete 

 Klassificeringar 

 Orderstorlekar 

 

Ett bra datasystem kan enligt Storhagen (2003) sänka många kostnader, något 

som också kan sänka kostnader för reservdelshantering är enligt Huiskonen 

(2001) att samarbeta med konkurrenter som befinner sig i liknande situation 

som det egna företaget. Sådant och även andra samarbete kommer, tillsammans 

med standardisering som också är en viktig faktor för reservdelshanteringen, att 

avhandlas nedan. 

 Samarbete och standardisering 4.3

Samarbete kan ske mellan flertalet olika parter som exempelvis mellan kund och 

leverantör men också mellan konkurrenter (Bengtsson & Kock, 1999). Det är 

främst dessa två samarbeten som nedan under samarbete och relationer 

kommer avhandlas. Vidare kommer främst standardisering av arbetsprocesser 

att lyftas fram och sedan även modellen 5 S som syftar till att arbeta mer 

standardiserat. 

 Samarbete och relationer 4.3.1

Enligt Benton (2010) är bra samarbeten mellan företag väldigt viktigt i dagens 

affärsläge då trenderna går mer och mer mot specialisering. Detta tar sig uttryck 

i att företagen köper in en allt större del av den färdiga produkten genom att 

använda sig av outsourcing och andra sorter av kontraktstillverkning vilket gör 

relationer och samarbeten väldigt viktiga (Benton, 2010). Vidare säger Benton 

(2010) att när mer material och tjänster köps in innebär det ofta kontakt med 

flera andra företag vilket kan innebära problem då det kan vara svårt och 

kostsamt att ha bra relationer med flera stycken olika företag.  

 

De vanligaste samarbetena är vertikala, alltså mellan köpare och leverantör men 

det finns även en del samarbeten som bedrivs horisontellt alltså mellan 

konkurrenter (Bengtsson & Kock, 1999). Dessa samarbeten är ofta lite mer 

informella och handlar många gånger inte om något ekonomiskt utbyte utan mer 

om informationsutbyte och kunskapsöverföring (Bengtsson & Kock, 1999). 

Enligt Bengtsson & Kock (1999) kan dessa samarbeten vara av samma vikt trots 

bristen på ekonomiskt utbyte.  
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Det är möjligt att ha liknande relationer både inom vertikala och horisontella 

samarbeten, vissa arbetas det med mer och är djupare medan andra hålls på 

enklare nivå (Bengtsson & Kock, 1999). Att fördjupa en relation och få till ett 

bättre samarbete kan minska kostnader och förbättra verksamheten (Benton, 

2010). Om det finns intresse för att fördjupa något eller några av de samarbeten 

som finns kan det vara bra enligt Benton (2010) att ta fram kriterier för 

utvärdering och instegskrav för att se vilka leverantörer som passar för ett 

fördjupat samarbete. Det vanligaste instegskravet för en leverantör är till vilket 

värde som det görs affärer företagen emellan (Benton, 2010). Vidare säger 

Benton (2010) att det också är möjligt att placera in leverantörerna i kategorier 

utifrån hur viktiga de är för produktionen och på detta sätt bestämma hur bra 

relationen ska vara mellan företagen. 

 Standardisering 4.3.2

Standardisering är något som kan ske mellan alltifrån låga nivåer inom företag 

och då omfatta specifika standardiseringar rörande arbetssätt till gemensamma 

regler för en koncern till en nationell och även en global standard (Lumsden, 

2006). Den teori rörande standardisering som kommer lyftas fram här avser 

främst att förenkla det dagliga arbetet men också säkerställa att erhållen 

kunskap stannar inom organisationen. Enligt nationalencyklopedin är 

standardisering ett verktyg för att underlätta tekniskt samarbete och 

tekniköverföring och definieras som ”systematisk ordnings- och regelskapande 

verksamhet med syfte att uppnå optimala tekniska och ekonomiska lösningar på 

återkommande problem” (ne.se, 2012). Segerstedt (2008) menar på att 

standardisering är att utifrån den bäst kända etablerade lösningen arbeta på 

samma sätt med att utföra uppgifter och att sen inte ändra på utförandet förrän 

en bättre utförandelösning funnits.  

 

Standardisering av arbetsprocesser sker främst genom rutiner, regler och 

förutbestämda procedurer för vilka som ska göra vad, något som leder till att 

arbetsgången är hårt styrd och ingen större övervakning av andras arbete 

behöver göras (Forslund, 2009). Vidare menar Forslund (2009) på att andra 

typer av standardiseringar för att samordna arbetet kan vara att föredra, bland 

dessa nämns standardisering av färdigheter som syftar till att anställa personer 

som redan är utbildade till det som ska utföras och standardisering av resultat 

där vägen till målet inte spelar någon roll så länge resultatet blir vad som önskas.  

Standardisera är en av fem byggstenar i metoden 5 S som bland annat syftar till 

att organisera, utveckla och bevara ett produktivt tillvägagångssätt att utföra 

arbetet på (Segerstedt, 2008). De andra fyra byggstenarna är sortera, 

strukturera, städa och skapa vana. Denna metod kan hänföras från den japanska 

tillverkningsindustrin även om den också innehåller stora delar sunt förnuft 
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(Segerstedt, 2008). Enligt Bicheno, Holweg, Anhede & Hiullberg (2011) är ett 

standardiserat arbete också slutresultatet av 5 S och målsättningen bör vara att: 

 

 Minska slöseri 

 Minska variation 

 Förbättra produktivitet 

 

Bicheno, Holweg, Anhede & Hiullberg (2011) menar vidare på att det inte är 

möjligt att införa standardisera arbete innan de tre S:n sortera, strukturera och 

städa är applicerade samt att standarder för dessa tre S också bör upprättas. 

Bristen på 5 S är grunden till flertalet problem inom tillverkning och det är 

viktigt att all personal är medvetna om detta och uppmanas att göra 

förbättringar, att problem som uppstår inte bara korrigeras utan att även felet 

analyseras och en så enkel lösning som möjligt etableras för att permanent lösa 

problemet (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hiullberg, 2011).  

 

5 S är en metod men enligt både Segerstedt (2008) och Bicheno, Holweg, Anhede 

& Hiullberg (2011) också ett tankesätt som kräver förändrad attityd över hela 

organisationen. För att klargöra de fem byggstenarna förklarar Segerstedt 

(2008) definintion av de 5 S:n som: 

 

 ”Sortera: Separera det nödvändiga från det överflödiga, inkluderat verktyg, 

komponenter, material och dokumentation. Avlägsna sedan det onödiga.” 

 ”Strukturera: Ordna eller arrangera det som är kvar på ett sådant sätt att 

allt har sin egen plats och organisera sedan arbetsområdet så att det är lätt 

att hitta det som söks. Förenkla, systematisera och visualisera.” 

 ”Städa: Städa både egen och gemensam arbetsplats och håll arbetsytorna 

rena.” 

 ”Standardisera: Skapa gemensamma rutiner, ett bästa sätt att utföra 

arbetena; upprätta scheman och metoder för att verkställa ordning, 

städning och sortering.” 

 ”Självdisciplin/Skapa vana: Skapa discipliner för egen och andras del för 

att genomföra de första fyra S:n så att samtliga medarbetare förstår, 

verkar och följer de regler som är uppsatta.” 

 

För att exemplifiera hur 5 S kan användas har fyra områden valts där vardera av 

de olika byggstenarna i 5 S påverkan förklaras (Bicheno, Holweg, Anhede, & 

Hiullberg, 2011). Detta åskådliggörs i Tabell 2.  
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5 S Lager Leverantörer Datasystem Ekonomistyrning 

Sortera Avlägsna allt 

överflödigt 

material som 

exempelvis 

överskottslager  

Välj ut de bästa 

leverantörerna 

och avsluta 

samarbetet med 

de resterande 

Håll 

datasystemet 

uppdaterat och 

radera inaktiva 

filer och 

program 

Granska vilka 

nyckeltal och 

rapporter som 

verkligen 

behövs och 

sedan avlägsna 

de som inte 

behövs 

Strukturera Se till så att allt 

är lättillgängligt  

Avlägsna alla 

onödiga och 

dubbla 

transaktioner 

Ordna filer i 

logiska mappar 

och hierarkier  

Minska antalet 

transaktioner 

Städa Analysera 

regelbundet 

omsättning av 

material och 

förändringar i 

eventuella 

kategoriseringar 

Jobba mot att 

förbättra 

leverantörernas 

förmåga att 

uppfylla den 

egna 

organisationens 

krav med hjälp 

av samarbetet 

och ständiga 

förbättringar 

Uppdatera 

och/eller radera 

kontinuerligt 

inaktiva filer 

Se över hur ofta 

transaktioner 

sker och dess 

storlek samt 

hur kostnads-

rapporter 

används 

Standardisera Visuella buffertar Samordna 

leveranser från 

olika 

leverantörer till 

en gemensam 

transport 

Standardiserat 

system och 

systemformat 

Införa 

standarder för 

rapportering 

Skapa vana/Se 

över 

Granska 

eventuella 

kategoriseringar 

och se över de 

olika 

lagerartiklarna 

Bedöma och 

utvärdera 

leverantörer 

kontinuerligt 

Prestations-

granskning i 

form av 

exempelvis tider 

för att hitta filer 

Granska och 

arbetet med att 

minska  

Tabell 2-5 S på fyra områden  

Källa: Fritt efter Bicheno, Holweg, Anhede & Hiullberg (2011) s. 81 
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Vidare om standardisering menar Storhagen (2003) på att det är viktigt att 

begränsa antalet produktvarianter i ett slutlager men att det är minst lika viktigt 

att begränsa antalet reservdelar i ett reservdelslager och på grund av detta ska 

en standardisering av reservdelar eftersträvas. Exempelvis kan begränsning av 

antalet reservdelar vara en relevant del i valet av leverantör, genom att välja en 

leverantör som företaget tidigare köpt liknande maskiner från kan antalet 

nödvändiga reservdelar hållas nere (Storhagen, 2003). 

 Kapitelsammanfattning 4.4

De olika teorierna har som ansetts relevanta för examensarbetet presenteras 

utifrån tre huvudområden, logistik och lagerhantering, reservdelshantering samt 

samarbete och standardisering. Dessa huvudområden kommer också ligga till 

grund för den analys som kommer ske utifrån två benchmarkobjekt samt 

nulägesbeskrivningen på SKKP och som avhandlas i kommande kapitel.  
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5 Nulägesbeskrivning på SKKP 
I detta kapitel beskrivs SKKPs nuläge genom att först redogöra för branschen som 

SKKP befinner sig i. Vidare kommer produktionsprocessen att beskrivas för att ge 

en bakgrund och förståelse varför reservdelar är viktiga för pappersbruket. 

Underhållsavdelningen, förrådet och dess processer samt reservdelshanteringen 

kommer också att behandlas. Informationen som beskrivs i detta kapitel kommer 

från intervjuer av personal samt författarnas faktiska observationer.  

 Branschen för SKKP 5.1

SKKP jobbar på en konkurrensutsatt marknad där kvalitet och pris är de främsta 

konkurrensmedlen. Inom koncernen finns det ytterligare två bruk som tillverkar 

och säljer kraftliner, dessa ligger i Frankrike och Österrike. Dessa tre agerar 

främst på den europeiska marknaden med undantag för lite försäljning i 

Ryssland och USA. Sett över hela den Europeiska marknaden har SKG ungefär 40 

procent av marknadsandelarna vilket gör dem till marknadsledare. De företag 

som är de största konkurrenterna på den europeiska kraftlinermarknaden är 

SCA, Mondi, Billerud, Korsnäs, Peterson och M-real. Vidare kan testliner 

användas som ett substitut för kraftliner lite beroende på användningsområdet 

för slutprodukten. Testlinern är billigare men inte lika slittålig och för att 

använda den som kraftliner alltså som ytskikt krävs att ytvikten ökas på 

testlinern.  

Av de bruk som tillverkar kraftliner i Europa är SKKP det största och det är just 

stordriftsfördelar tillsammans med bra transportmöjligheter som möjliggör att 

SKKP kan konkurrera. Tidigare har en stor fördel för bruk i norra Sverige varit 

närheten till råvaran men detta har ändrats och vedråvaran är inte nämnvärt 

billigare här än på andra ställen i Europa. Vidare har också skog från norra 

Sverige ansetts bättre och resulterat i slitstarkare papper på grund av de långa 

träfibrerna i barrveden men detta går nu att kompensera för på bland annat 

kemisk väg och kan således inte heller längre klassificeras som en 

konkurrensfördel.  

De två största hoten som SKKP ständigt står inför är svängningar i konjunkturen 

och valutaförändringar. Exempelvis om den amerikanska dollarn sjunker ökar 

konkurrensen från Kraftlinerbruk i USA då det kan bli lönsamt för kunder att 

handla därifrån istället. För att minska dessa hot arbetar SKG mycket med att 

hålla bra relationer till sina kunder och då främst de större kunderna. Detta för 

att kunderna då ofta väljer att stanna med SKG även om det för tillfället kan få ett 

mer fördelaktigt pris hos någon annan leverantör.  

 Produktionsprocessen 5.2

För att SKKP ska kunna hålla en konkurrenskraftig produkt krävs en effektiv 

produktion vilket beskrivs nedan. 
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Produktionen på SKKP kan generellt delas in i två huvudprocesser, 

massatillverkning och papperstillverkning. Processen massatillverkning avser 

från inkommande barr- och lövmassaved till färdig oblekt barrfibermassa och 

blekt björkmassa. Papperstillverkningen innefattar vägen från massa till 

uttransport av färdig kraftliner. Underliggande processer som 

kemikalieåtervinning och energiproduktion sker också kontinuerligt på SKKP.  

 

 Massatillverkning 5.2.1

SKKP mottar cirka 160 lastbilar med ved dagligen som de sedan lagrar, detta 

lager innehåller ungefär två veckors produktion. Veden flisas sedan upp genom 

ett vedrenseri, där det är separata linjer för barrved respektive lövved, och 

lagras i flishögar. Det är sedan den flisade barr- och lövträdsmassaveden 

tillsammans med barrvedsflis från sågverk som utgör nyfiberråvaran som 

används vid massatillverkningen. Massan som är en sulfatmassa tillverkas sedan 

på tre linjer som går parallellt, två används för oblekt barrfibermassa och en för 

blekt lövmassa. Dessa tre linjer innefattas av massakokare, diffusörtvättar, slutna 

silerier och sluttvättning. I massakokaren som är ett stort tryckkärl blandas och 

kokas träflis och kemikalier vilket leder till att träfibrerna lossnar från varandra. 

Som aktiva kemikalier används natriumhydroxid och natriumsulfid och dessa 

återvinns efter massakokningen tillsammans med det upplösta vedmaterialet 

som främst består av lignin. Efter att veden lösts upp bleks lövvedsmassan i två 

steg i blekeriet, först med syrgas sen med syrgastrycksatt peroxidblekning. Figur 

13 visar vit pappersmassa.  

 

 
Figur 13-Vit pappersmassa 

Pappersmassan förvaras sedan i stora behållare i väntan på att få gå till 

papperstillverkningen. Storleken på det lagret är cirka två produktionsdagar. 
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Vidare tillverkas också returfibermassa av rester från tillverkningen av 

wellpapplådor och från återsamlade wellpapplådor. Den återvunna wellpappen 

bearbetas genom bland annat silning i flera steg och värmebehandling för att 

sedan blandas med nyfibermassan. Uppdelningen för massan är cirka 20 procent 

återvunnen wellpapp och 80 procent nyfibermassa.  

 

 Papperstillverkningen och uttransporten 5.2.2

På SKKP finns två pappersmaskiner som båda tillverkar kraftliner, 

pappersmaskin 1 (PM1) som tillverkar brun och marmorerad kraftliner och 

pappersmaskin 2 (PM2) som tillverkar ytvit liner. Figur 14 visar en del av 

pappersmaskin 2. 

 

 
Figur 14-Pappersmaskin 2 

Pappersmaskinerna på SKKP består övergripande tre enheter där den första är 

våtpartiet. Våtpartiet består i sin tur av två formningsenheter, en undre för 

kraftlinerns basskikt och en övre för toppskiktet. Dessa två skikt förs samman i 

slutet av våtpartiet. Nästa enhet är pressparti och där förs kraftlinern fram på 

filtar genom olika pressanordningar, efter sista pressen går det över till den sista 

enheten som är torkpartiet. Torkningen sker via metallcylindrar som 

ånguppvärms och det är under torkningen som kraftlinerpapperet får sina 

egenskaper. Innan kraftlinern slutligen rullas upp på rullar kontrolleras ytvikten 

och fukthalten. En rulle benämns tambourrulle och väger cirka 40 ton. En sådan 

visas i Figur 15. 
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Figur 15-Tambourrulle 

Slutligen skärs papperet upp och rullas till den storlek som kund vill ha, dessa 

vägs och märks och transporteras till utlastning. Två tredjedelar av 

årsproduktionen transporteras med lastbil till Haraholmen och därifrån vidare 

med båt till terminaler främst i Tyskland, Storbritannien och Holland. Två fartyg 

åker kontinuerligt mellan hamnen på Haraholmen utanför Piteå och Bremen, 

Terneuzen och Sheernes. Från dessa platser sker sedan distributionen för 

Europa. En tredjedel av produktionen avgår med tåg från SKKP och främst då till 

kunder i Skandinavien. En väldigt liten del transporteras också med lastbil till 

andra kunder i Skandinavien. Figur 16 illustrerar färdigvarutransporterna från 

SKKP. 
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Figur 16-Färdigvarutransport 

Källa: Från SKKP:s intranät, 2012-03-30 

 Underhåll 5.3

Då produktionen på SKKP är konstant i drift och ett stopp medför stora 

kostnader är det viktigt att underhållet fungerar som det ska. 

 

Undantag från den kontinuerliga produktionen sker vid planerade 

underhållsstopp och det ställer stora krav på förebyggande underhåll. Det sker 

bland annat genom ett planerat underhållsstopp varje månad på vardera av de 

två pappersmaskinerna. Då kollas maskineriet över och de delar som behöver 

ersättas byts ut. Vidare görs också ett längre underhållsstopp en gång per år då 

en större översyn görs och delar byts, dessa planerade stopp har som syfte att 

möjliggöra en produktion utan haverier. Dock sker en del oplanerade stopp trots 

det förebyggande underhållet och beroende på var i produktionen stoppet 

uppstår har det olika konsekvenser och med olika kostnader som följd. Då 

produktionen sker i en kontinuerlig kedja är det givetvis viktigt att ingen maskin 

går sönder men det finns ställen som är sämre än andra när de går sönder och 

exempelvis om en av pappersmaskinerna går sönder innebär det att 

produktionen halveras och således också intäkterna.  Det finns också andra delar 

i fabriken där produktionen påverkas kraftigt och ett exempel på det är 

sodapannan som vid ett längre stopp kan få hela fabriken att stå still. 

 

Den rådande situationen i branschen bidrar till minimala utrymmen för längre 

stopp i produktionen för SKKP och det är därför av högsta vikt att eventuella 
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stopp kan åtgärdas så snabbt som möjligt. Detta är en avgörande faktor till den 

höga kapitalbindningen av reservdelar, något som via benchmarking har 

framkommit vara ett generellt problem för bruk och fabriker inom 

pappersindustrin. Den generella synen är att det är bättre att ha för mycket i 

lager än för lite, något som stämmer i många fall för pappersindustrin men 

däremot ger utrymme för förbättring och effektivisering. 

 Underhållsorganisationen 5.3.1

För att serva denna produktionsapparat har SKKP en avdelning som benämns 

teknik där det arbetar cirka 200 personer. Under teknikavdelningen finns tre 

underavdelningar mek- och serviceteknik, systemteknik och underhållsteknik. 

Systemteknik ansvarar för och underhåller de elektriska systemen i fabriken 

medan underhållsteknik främst sysslar med det förebyggande underhållet. Mek- 

och serviceteknik är den största underavdelningen och deras uppgift är att sköta 

om det dagliga underhållsarbetet. Förråd/transport ligger som en egen enhet 

under Mek- och serviceteknik och de ansvarar för alla reservdelar, viss 

förbrukningsmateriel och låneverktyg.  

 Förrådet och dess funktion 5.4

Det finns femton anställda under förråd/transport, fem av dessa personer 

arbetar på förrådet och det framförallt med uppackning, mottagning, utlämning 

av större förrådsartiklar och ombyggnationer inom förrådet. Vidare jobbar fem 

på kontorsservice som också ligger under förråd/transport och de arbetar bland 

annat med interna transporter. Ytterligare en person jobbar specifikt med 

nyuppläggning och registrering av artiklar. En person arbetar med 

förrådsåterköp vilket främst innebär att kontrollera anmodan från förrådet och 

genomföra inköpen för förrådsartiklarna. Denna roll låg tidigare på 

inköpsavdelningen men har flyttats till förråd/transport för att ligga närmare 

förrådet. Vidare jobbar en person med reparationer av förrådsartiklar och en 

person handhar skyddsmateriel. Denne person ser också till att varningsskyltar 

och andra arbetsmiljöbaserade funktioner över hela anläggningen fungerar. Det 

ingår också en truckförare under förråd/transport och den personen ger 

understöd till hela fabriken rörande transporter med truck.  

Förrådet är uppdelat i tre fysiska platser med ett centralförråd där låneverktyg, 

mängdrörliga artiklar och vissa reservdelar finns. Det är även här mottagning 

och uppackning av artiklar sker. Vidare har de ett förråd beläget i en separat 

lokal cirka 200 meter från centralförrådet. Det är det gamla centralförrådet och 

där förvaras de större reservdelarna som stora elmotorer och växellådor, även 

olika oljor är förvarade här. Vidare ligger också de artiklar som har väldigt låg 

efterfrågan här. Det finns även ett mindre tältförråd. Vissa reservdelar lagerhålls 

även utomhus och då i nära anslutning till det gamla centralförrådet.  
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 Uttag från förråd 5.4.1

Förrådet använder sig av ett självscanningssystem för uthämtning av artiklar där 

de anställda på underhållsavdelningen har ett kort och själva går in i förrådet 

och scannar av de artiklarna som de behöver och tar ut dem. Detta debiteras 

sedan den avdelning eller den arbetsorder som det arbetas mot. Låneartiklar tas 

ut på liknande sätt med personalkort och arbetsorder. Processen för uttag ur 

förråd finns åskådliggjord i bilaga 3. Där visas det tydligt hur processen går till 

och de steg som behöver gås igenom innan utlämning och utlåning sker.    

Även externa kunder i form av entreprenadföretag nyttjar artiklar i förrådet 

vilket de då debiteras för. Centralförrådet är fysiskt uppbyggt så att artiklar med 

hög förbrukning och låneverktyg är placerat närmast ingången som de anställda 

använder sig av, där finns det också en kunddisk där personer som inte har 

tillgång till lagret går för att få hjälp med det som de ska ta ut. Vid användning av 

självscanningen har en del problem skett då inte alla artiklar registreras som de 

anställda hämtar. Detta leder till att saldot inte går ner i Idhammar och ingen 

anmodan om köp skickas trots att det reella saldot i förrådet når en 

beställningspunkt. Detta leder i sin tur till att det kan uppstå brister för vissa 

reservdelar, vilka kan ha varierande konsekvenser beroende på vilken artikel det 

rör sig om. Självscanningsdelen av centralförrådet är uppdelat i två plan för att 

utnyttja den befintliga ytan i största utsträckning möjligt. Vid entrén till 

centrallagret finns det en station med skruvar, bultar och muttrar som inte 

behöver scannas utan bara är att hämta vid behov. Denna station sköts av en 

extern leverantör som med jämna mellanrum besöker anläggningen och fyller 

på. Vidare är mottagningen för allt inkommande gods och utleverans av större 

artiklar på motsatt sida av entrén och där har även de fem anställda vid 

kontorsservice sitt kontor. I centrallagret är ytor som trafikeras av truckar 

utmärkta vilket bidrar till ökad säkerhet för dem som rör sig på lagret.  

 Systemstödet för underhållsverksamheten 5.4.2

För handhavandet av artiklar använder SKKP sig av systemet Idhammar vilket 

de införde i januari 2011 som då ersatte en äldre variant av det systemet. 

Idhammar är ett system som används av inköp, förråd, arbetsorderhantering och 

anläggningsregister, dock används SAP på andra områden inom SKKP till 

exempel på ekonomiavdelningen vilket skapar en del problem i 

kommunikationen. SAP är ett globalt affärssystem vilket skräddarsys för det 

behov som olika organisationer har. Inom inköp används båda systemen vilket 

gör det lite besvärligt att veta varifrån vissa beställningar kommer, detta leder 

till svårigheter rörande beställningsnummer och liknande. Mest troligt kommer 

det i framtiden att ske förändringar av datasystemet då hela koncernen förutom 

SKKP använder sig av SAP. En total övergång till SAP var på väg att ske redan 

2008 men blåstes av varpå den äldre versionen av Idhammar fortsatte att 
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användas. Vidare om Idhammar är det ett Windowsbaserat datasystem och på 

SKKP sker förbättringar kontinuerligt för att åtgärda de brister som finns.  

 Artiklar i förrådet 5.5

På SKKP består förrådet av reservdelar, låneverktyg, förnödenheter, 

produktionsmaterial och alla dessa benämns sammantaget förrådsartiklar eller 

bara artiklar. Förrådet är inte uppdelat eller avgränsat på något sätt rörande vad 

det är för typ av artikel mer än vissa layoutmässiga placeringar. Låneverktygen 

är precis som de låter verktyg som utlånas. Dessa ligger fysiskt i förrådet men 

belastar inte förrådsvärdet då fabriken redan tagit kostnaden för dem och 

således ligger de med ett nollvärde i förrådssystemet. Förnödenheter är sådant 

som kaffe, handskar och öronproppar vilka det finns en någorlunda känd 

efterfrågan på. Produktionsmateriel är exempelvis smörjolja och remmar där 

efterfrågan är känd. Reservdelar är den största andelen av artiklarna och för det 

mesta finns ingen känd efterfrågetakt på dessa.  

 

Alla artiklar har ett artikelnummer som används vid benämning av just den 

artikeln dock har de som ingår i norrsamarbetet två artikelnummer då de också 

har ett SKC-nummer. SKKP använder sig internt av sitt egna artikelnummer och 

endast med kontakt externt SKC-numret, att vissa har dubbla nummer skapar 

således inga större problem för det dagliga arbetet. De interna artikelnumren är 

uppbyggda av en sifferkombination på mellan sex och åtta siffror. De första två 

siffrorna representerar varuklass och det är något som avhandlas mer djuplodat 

senare i detta kapitel. De efterföljande siffrorna är ett löpnummer utan någon 

bakomliggande information.  

 Omsättningshastigheten för artiklarna i förrådet 5.5.1

Det är stor skillnad på förbrukningen för de olika reservdelarna i förrådet, vilket 

beror på att det är många olika sorter med varierade användningsområden. 

Vissa reservdelar har en någorlunda hög och jämn förbrukning med kanske 4-6 

uttag per år medan andra delar inte har använts de senaste 20 åren. Den 

förbrukningsstatistik som finns i Idhammar är endast från januari 2011 och 

information ännu längre bak i tiden är besvärligt att få tag i då ett annat 

datasystem användes. Detta gör det svårt att ta fram sådant som exempelvis 

lageromsättningshastigheter något de heller inte gör eller har gjort. Däremot går 

det att ta fram lageromsättningshastigheten för senaste året. Det är också möjligt 

att få fram lageromsättningshastigheten för varugrupper och varje enskild 

reservdel. Dock är inget av detta något som används i nuläget.  

 Kapitalbindning i förrådet 5.5.2

I förrådet finns det fler än 26 000 artiklar vilka totalt binder över 100 miljoner 

kronor. Dock ska det tilläggas att endast 12 000 artiklar har ett värde medan 

resterande står på noll och således inte bidrar något till förrådsvärdet. De 

artiklar som inte har något värde har redan bekostats av fabriken, genom att 
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antingen räknas som ett projekt, vara en investering eller en del i en investering. 

Dessa artiklar binder kapital för fabriken men inte för förrådet och ligger därför 

med ett nollvärde. Det bedrivs arbete för att minska på kapitalbindningen genom 

att få bort artiklar från förrådet som inte längre har något användningsområde i 

fabriken. Dock tar ett sådant arbete tid och kräver personal då det är viktigt att 

gå igenom och verkligen se att de artiklar som ska bort inte har något annat 

användningsområde någon annanstans i fabriken. Det finns även en vilja att 

minska på kapitalbindningen genom olika sorter av samarbeten både med andra 

bruk men även med leverantörer.  Det samarbete som finns med de nordliga 

bruken är ett sådant samarbete där det finns möjligheter att minska på 

kapitalbindningen mer om det går att komma överens om gemensam 

lagerhållning av fler produktgrupper.  

 Inköpsprocessen, beställningspunkter och ledtider 5.5.3

När reservdelar ska införskaffas sker det oftast av förrådsinköparen som får en 

anmodan om att ett köp bör genomföras. Anmodan om köp skickas automatiskt 

när saldot av en artikel når en förutbestämd beställningspunkt. Detta kollas 

sedan över manuellt då vissa reservdelar kan och ska repareras istället för att 

köpas nya. När beslut är taget angående reparation beställs de reservdelar som 

inte kan repareras. För de flesta reservdelarna hos SKKP används 

beställningspunktsystem där beställningspunkterna främst är baserade på 

erfarenhetsmässiga bedömningar. Dessa beställningspunkter är inget som de 

jobbar aktivt med att förändra utifrån ändrade omständigheter. Exempel på 

ändrade omständigheter kan vara snabbare ledtider till leverantörer eller att 

produkten helt enkelt inte används lika mycket i produktionen längre. De flesta 

säkerhetslager som finns ligger på saldot ett och är också främst bestämda 

utifrån erfarenhetsmässiga bedömningar.   

 

De nyköp som genomförs sker oftast som projekt och/eller investeringar genom 

att använda sig av tvärfunktionella team med personal från de berörda 

avdelningarna. Då varje investering är unik består teamen av olika medarbetare 

för att få det bästa resultatet. Skillnaden mellan en investering och ett rent köp 

har historiskt legat ungefär vid ett värde av 25000 €. Investeringar ska ligga med 

ett nollvärde i Idhammar då kostnaden redan har tagits av fabriken och ska inte 

belastas förrådet. Dock finns det några reservdelar där standardpriset övergår 

investeringssiffran på 25000 € och trots det belastar förrådet.  

 

När direktköp genomförs handlar det ofta om reservdelar som inte finns på 

lagret och behövs för att produktionen inte ska stanna, i detta fall behöver inte 

underhållsledaren ta vägen förbi förrådet utan kan direkt ta kontakt med en 

inköpare som ser till att få hem delen. Dock kontrolleras det med 

underhållsledare för förråd om det är en reservdel som är med i Norrsamarbetet, 
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vilket i sådana fall renderar i en kontakt med det bruket som har den och köp av 

reservdelen av dem. 

 

Ledtiden för de olika reservdelarna avser den tid det tar från beställning till att 

den erhålls från leverantör. Den kan variera från två timmar till ett år och är 

väldigt beroende på om reservdelen måste specialtillverkas för SKKP eller inte. 

De arbetar med att korta ner ledtiderna genom att försöka beställa från 

närliggande leverantörer i mån av möjlighet. Rörande ledtiden inom fabriken 

kan den beskrivas som noll då det i absolut flesta går snabbare för förrådet att 

leverera den reservdel som efterfrågas än vad det tar att avlägsna den trasiga.  

 Reparationer av reservdelar 5.5.4

Vidare rörande reservdelarna i förrådet genomförs reparationer på ett stort 

antal produkter. Detta innebär att lager kan minskas då de annars hade behövts 

lagerföras i ett större antal. Detta gäller givetvis inte samtliga produkter men det 

innebär också att det måste finnas reservdelar till reservdelar. I 

underhållssystemet finns det markerat för vilka artiklar som är reparerbara, är 

detta markerat ska inte inköp göras direkt. Markeringen består antingen utav en 

ikryssad ruta för reparerbar eller av siffran noll på orderkvantitet. Beslutet om 

de ska repareras tas mellan underhållsledare och de berörda i produktionen.  

Ett annat problem med reparationer är vilket standardpris de ska ha efter att de 

har reparerats. På SKKP blir standardpriset för de olika reservdelarna olika 

beroende på om de reparerats internt eller extern. Om de repareras internt 

kostnadsförs, både reservdelen från lagret och kostnaden för att reparera den 

som befunnit sig i produktionen, på den arbetsorder eller avdelning i 

produktionen som behövt reservdelen. Den reparerade delen får sedan samma 

standardpris som den föregående reservdelen. Detta kan anses vara missvisande 

då en reparerad artikel förmodligen har kortare livslängd än en ny. Om 

reparationen istället sker hos en extern aktör kostnadsförs det på samma sätt 

mot den avdelning i produktionen där behovet uppstått eller mot en arbetsorder 

men den reparerade artikeln får kostnaden för lagningen som standardpris. Hur 

reparerade reservdelar ska kostnadsföras är en problematik som utreds och 

önskas förändras men osäkerhet i lösningsmetod fördröjer arbetet och leder till 

att metoden som beskrivits ovan kontinuerligt används.  

 Skrotning och försäljning av reservdelar 5.5.5

Då en process i fabriken förändras eller tas bort sker en utredning rörande de 

olika reservdelarna som hör till den processen om de kan skrotas, säljas eller 

användas någon annanstans i fabriken. Detta har dock inte alltid skett vilket 

renderat i att vissa reservdelar ligger i reservdelslagret utan någon funktion. För 

dessa pågår kontinuerligt arbete som innebär att förrådsansvarig tillsammans 
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med personer i produktionen utreder de reservdelar som de tror inte har någon 

funktion. Vid skrotning eller försäljning minskas kapitalbindningen i lagret. 

 Varugrupper 5.5.6

Artiklarna i förrådet är indelade i varugrupper där de två första siffrorna i 

artikelnumret symboliserar vilken varugrupp som artikeln ingår i. Det finns 181 

olika varugrupper där 50 av dessa är namngivna och 131 är utan namn och 

benämns okända varugrupper. Alla artiklar i förrådet ligger inte under någon 

varugrupp och vissa artiklar ligger under fel varugrupp vilket har medfört att 

personalen på SKKP inte i dagsläget arbetar aktivt med de olika 

varugruppsindelningarna. Tidigare var antalet varugrupper färre och vikten av 

att hålla rätt artikel i rätt varugrupp högre, något som har ändrats till att inte 

beaktas i särskilt hög grad idag.  

 Standardpris 5.5.7

För de olika artiklarna i förrådet finns ett inköpspris, ett standardpris och ett 

förrådsvärde. Standardpriset är det genomsnittliga priset för de inköpta 

artiklarna som multipliceras med saldot vilket då ger förrådsvärdet för en grupp 

av likadana artiklar. Inköpspriset är kostnaden för en artikel vid det senaste 

inköpet. Det som belastar förrådet är alltså lagervärdet vilket i sin tur beror utav 

av saldot på enskilda artiklar och den artikelns standardpris. Hur standardpriset 

tas fram är lite olika i olika fall men generellt är det genomsnittliga inköpspriset 

för de artiklarna som köpts in för likadana artiklar. Detta används på grund av 

att inköpspriset varierar beroende på när en enskild artikel köps in och därför 

inte är lämpligt att representera alla enskilda artiklar för en typ av artikel.  

 Samarbeten för att minska kapitalbindning 5.6

Genom samarbeten finns det stora möjligheter att minska på kapitalbindningen 

och antalet artiklar som lagerhålls. Arbete bedrivs i nuläget genom 

reservdelssamarbete med de fyra nordliga bruken även kallat norrsamarbetet. 

Det bedrivs också en del samarbeten med leverantörer vilket också leder till 

minskad kapitalbindning. 

 Norrsamarbetet 5.6.1

En av dessa lösningar är att samarbeta med konkurrenter. Genom att samarbeta 

med konkurrenter, alltså med de andra pappersbruken i närområdet som har 

liknande reservdelsbehov, kan lagerkostnaderna minskas genom att ha delad 

användning av reservdelar som konkurrenter också har ett behov av. SKKP 

bedriver idag ett samarbete med tre andra bruk i Norrland, SCA Packaging 

Munksund, SCA Packaging Obbola och Billerud Karlsborg AB. Detta samarbete 

grundar sig i att de tidigare lånade artiklar av varandra och genom detta 

identifierade möjligheten att ha delad användning av flertalet reservdelsartiklar. 

För att systematisera har de fyra bruken valt ut två varugrupper med cirka 600 

artiklar som de gemensamt lagerhåller, de två varugrupperna är hydraulmotorer, 
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och pumphjul. De reservdelar som ingår i samarbetet är i SKKP:s 

underhållssystem märkta med till exempel Samarbetsreservdel, ”SCA 

Munksund”, ”SCA Obbola”, ”KK Piteå” eller ”BK Karlsborg”, där firmanamnet 

anger vem som är reservdelsansvarig. Detta register uppdateras fyra gånger per 

år och de ansvariga representanterna för vardera bruk träffas en gång per år för 

utvärdering och uppföljning. De fyra bruken äger dock inte reservdelarna 

tillsammans då det anses vara för komplicerat utan som vanliga reservdelar äger 

ett bruk en specifik reservdel medan de andra bruken då avstår från att 

lagerhålla den reservdelen. Antalet som ska lagerhållas av en specifik reservdel 

bestäms gemensamt mellan bruken och baseras främst på hur många som finns i 

produktionerna på de fyra olika bruken. De tre olika varugrupperna som 

gemensamt lagerhålls är produkter med väldigt låg förbrukning och de har aldrig 

hittills skett att ett behov har uppstått på fler än ett ställe vid samma tidpunkt. 

Figur 17 visar geografiskt var de fyra bruken ligger.  

 

 

 
Figur 17-Norrsamarbetet 

Källa: pappers.se (2012) 

 SSG 5.6.2

SSG är en samarbetsorganisation som ägs i sju lika stora delar av Billerud, 

Holmen, Korsnäs, M-real, Stora Enso och Södra. Deras främsta uppgift är att 

driva industrigemensamma lösningar men för SKKP gäller kontakten med dem 

endast reservdelar. Grundtanken är att ha standardiserade artikelnummer, 
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kallade SKC-nummer, och genom dessa kunna ha en överblick över vad andra 

bruk har i exempelvis reservdelslager om en brist hos sig själv skulle uppstå. Det 

kan jämföras med det ovan beskrivna norrsamarbetet men med fler parter 

inblandade dock inte med ett lika nära förhållande. De olika företagen inom SSG 

lagerhåller inte artiklar åt varandra men ger möjlighet att låna sinsemellan ifall 

det skulle behövas. Huvudsyftet för SSG är att minska kostnaderna, spara tid med 

säkrare och smidigare processer genom standardiserade lösningar på 

gemensamma problem (ssg.se, 2012). SKKP använder sig av SKC-nummer på 

vissa av deras reservdelar men långt ifrån alla. Alla artiklar som de har i 

norrsamarbetet har SKC-nummer och ytterligare några till, men eftersom SKK 

inte är en av de sju ägarna i SSG är arbetet med denna standardisering något 

begränsad.  

 Trouble free supply 5.6.3

SKKP arbetar med Trouble free supply (TFS) som är ett annat samarbete som 

bedrivs med en specifik leverantör. Detta är också för att minska lagerhållning av 

reservdelar och innefattas av att en leverantör håller lager hemma hos sig och 

har ett bestämt antal timmar på sig att leverera beroende på produkt och 

situation. SKKP har TFS med Momentum i Luleå och de har fyra olika 

leveranstider som reservdelen ska kunna levereras på. Beroende på vad det är 

för reservdel ska de kunna levereras på två timmar, ett dygn, tre dygn eller en 

vecka och detta är förutbestämt för samtliga artiklar som Momentum lagerhåller. 

Leveranstiden är bestämd utifrån hur kritisk reservdelen är för produktionen. 

 Ahlsell-samarbetet  5.6.4

SKKP har också ett leverantörssamarbete med Ahlsell där de som leverantörer 

ser till att det alltid finns artiklar som bult, skruv, svetstråd för självplock framför 

förrådsdisken. Detta fungerar på det sättet att Ahlsell kommer förbi inventerar 

och fyller på det antal artiklar som det är avtalat om att det ska finnas. Ofta 

räcker det med att de kommer förbi en gång i veckan men under stora stopp 

kommer de förbi betydligt oftare. 

 Pågående projekt inom SKKP 5.7

På koncernnivå har det bestämts att de olika ingående enheterna måste minska 

på sina reservdelslager eftersom att det ligger hundratalsmiljoner fastbundet i 

artiklar på lagren. Detta gäller också SKKP som är den största fabriken och har 

största reservdelslagret i koncernen. Tillvägagångssättet för att möjliggöra en 

sådan förändring var att genomföra projekt på varje bruk. Den 31:a maj 2011 

genomfördes ett uppstartsmöte för detta projekt på SKKP där övergripande mål 

hade satts upp, dessa var (Från SKKP:s intranät, 2012): 

 

 Att de skulle minska antalet bruttoreservdelarna med 8 procent innan 

slutet av 2012 
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 Minska kostnaden rörande inkurans genom att fokusera på 

reservdelslagerhantering 

 Minska kostnaderna överlag för reservdelarna 

 Lägre lagernivåer och ett ökat rörelseresultat 

Det som skett sen projektuppstarten är att en modell för att bedöma kritikalitet 

har tagits fram som används för att bestämma hur kritiska produkterna är för 

produktionen. Detta görs initialt med drygt 1200 av de största kostnadsbärande 

artiklarna som står för nästan 70 miljoner kronor.   

 

Denna kritikalitetsbedömning sker genom att en person med huvudansvar för 

kritikalitetsbedömningsprocessen och goda kunskaper för hela 

tillverkningsprocessen på SKKP sorterar de 1200 reservdelar som har störst 

ekonomisk påverkan på förrådet i ett Excel-dokument. Utifrån vilken reservdel 

det är och var i produktionen den behövs tar huvudansvarige kontakt med 

vederbörande underhållstekniker för att gemensamt bestämma till vilken 

kritikalitetsnivå reservdelen bör klassificeras. I klassificeringen tas även ledtid 

för reservdelarna i beaktan och då utgår de ifrån den ledtid som finns registrerad 

i underhållssystemet, vidare tas också med hur specifika de olika reservdelarna 

är vilket innefattar bland annat om de används på flera ställen i produktionen. I 

bedömningen använder de sig av fyra kritikalitetsnivåer och dessa är röd-röd för 

artiklar som är av högsta vikt för produktionen och således väldigt kritiska. Röd 

för de reservdelarna med hög kritikalitet, gul för de reservdelar med medel 

kritikalitet och grön för de reservdelar med låg kritikalitet. De är inte helt på det 

klara med hur denna kritikalitetsbedömning ska användas mer än att den ska 

vara ett verktyg för att minska kapitalbindning.  

 Kapitelsammanfattning 5.8

På SKKP finns massatillverkning och två pappersmaskiner för tillverkningen av 

kraftliner och dessa funktioner understöds av en avdelning benämnd teknik. 

Under avdelningen teknik ligger förrådet där reservdelar, låneverktyg samt 

förnödenheter förvaras och det är uppdelat på tre fysiska platser. Detta förråd 

binder mycket kapital och bara ett visst standardiserat arbete sker idag för att 

minska den kapitalbindningen i form av bland annat samarbeten och 

punktinsatser.  Ett projekt på SKKP pågår också för att bestämma de olika 

reservdelarnas kritikalitet men osäkerhet ligger i hur de ska använda den 

kritikalitetsbedömningen. 

 

 För att samla in information och åtgärder till förbättringar rörande arbetssätt 

och hantering av förråd och reservdelar har benchmarking på två andra bruk 

gjorts vilket presenteras i näst kapitel.  
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6 Benchmarking 
För att öka förståelsen rörande reservdelshantering samt för att identifiera 

faktorer som är relevanta för styrning av reservdelar gjordes två besök på andra 

bruk, Billerud AB Karlsborg och SCA Munksund. Dessa redovisas nedan genom en 

nulägesbeskrivning rörande reservdelshantering i syfte att finna förbättringar för 

SKKP:s reservdelshantering.  

 Billerud Karlsborg 6.1

En heldag spenderades vid Billeruds bruk i Karlsborg där rundvandring och 

intervju med förrådsansvarig genomfördes. 

 Företagspresentation 6.1.1

Billerud Karlsborg är ett pappersbruk med 415 anställda som ligger en dryg mil 

utanför Kalix i Norrbotten. Bruket tillverkar både papper och pappersmassa. De 

är ledande leverantör av vitt säckpapper, vitt kraftpapper och vit långfibrig 

sulfatmassa (billerud.se, 2012). Deras produktionskapacitet per år är cirka 

130 000 ton kraftpapper och 170 000 ton avsalumassa.  

 

 
Figur 18-Billerud Karlsborg 

Källa: packnyheter.se (2012) 

 Underhållsverksamhet 6.1.2

För att undvika oplanerade stopp arbetar underhållsavdelningen på Billerud 

Karlsborg mycket med förebyggande underhåll. De har ett stort planerat stopp 

och några mindre planerade stopp under ett år där de olika stoppens längd är 

planerade för att allt som ska hinnas med att bytas hinns med.  

 Underhållssystem/Affärssystem 6.1.3

På Billerud Karlsborg använder de sig av IFS Applications 2000 vilket är 

skräddarsytt för avdelningarna förråd, inköp och underhåll. På ekonomisidan 

använder de sig dock av Agressos ekonomimodul, att de använder sig av olika 

affärssystem på två avdelningar som har mycket med varandra att göra anser de 
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vara en fungerande men inte optimal lösning. I IFS Applications 2000 finns alla 

data rörande de olika artiklarna som de anses behöva med möjligheter att 

historiskt sett följa aktiviteterna i förrådet. IFS används av samtliga bruk för 

lagerhantering och inköp inom koncernen, bruket i Karlsborg har dock en nyare 

version med bättre funktion vid offertförfaranden.  

 Förrådet vid Billerud Karlsborg 6.1.4

På Billerud Karlsborg är förrådet uppdelat på två platser, ett centrallager som är 

lokaliserat i anslutning till underhållsavdelningen och ett större och äldre som 

ligger cirka 500 meter ifrån centrallagret. På centrallagret ligger de artiklar som 

används regelbundet tillsammans med mindre reservdelar. I centrallagret är 

också många av de olika reservdelarna indelade i sektioner där exempelvis 

elartiklar och pumpar har varsin egen sektion. Vidare har de också specifika rum 

för artikelkategorierna, kemikalier och gummiartiklar. I rummet med 

gummiartiklar är det en lägre temperatur för att på så sätt öka gummiartiklarnas 

livslängd. I det större förrådet ligger större reservdelar och artiklar som används 

mer sällan. På förrådet arbetar det fyra personer varav två som främst sköter in- 

och utlastning. De andra två arbetar med inventering och uppläggning i systemet 

samt artikelstrukturering och registrering. I förrådet finns det cirka 22 000 

artiklar med ett förrådsvärde på 78,5 miljoner kronor. På ett år görs ungefär 

35 000 uttag och cirka 18 000 inleveranser och den totala 

omsättningshastigheten är cirka 0,6 gånger. 

   

Samtliga artiklar i förrådet är strukturerade i varugrupper där alla varugrupper i 

sin tur har undergrupper. Det finns 36 olika varugrupper och i artikelnumren 

symboliserar de två första siffrorna vilken varugrupp som artikeln tillhör. De två 

efterföljande siffrorna berättar vilken undergrupp i en varugrupp som artikeln 

tillhör. Denna struktur är efter en gammal SSG-standard som förenklar 

möjligheten att följa lagervärdena ner på artikelnivå. Varje månad görs bokslut 

där förrådsansvarig jämför föregående periods lagervärde med det nya för att 

ständigt hålla kolla på eventuella större förändringar. En stor förändring går 

sedan att spåra med hjälp av varugrupper och undergrupper för att finna 

orsaken till förändringen och ständigt hålla bra kontroll.  

Förrådet på Billerud Karlsborgs huvuduppgift är att understödja verksamheten 

och för att på bästa möjliga sätt göra det arbetar de mycket med de tre R:n: 

 

 Rätt artikel 

 Rätt antal 

 Rätt tidpunkt 

 

För att vidare underlätta arbetet med artiklarna i förrådet har de en uppdelning 

på förrådsartiklarna enligt nedan: 
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 Maskinreservdelar: (tillverkat mot ritning finns bara på ett ställe i 

fabriken) 

 Standardartiklar: Artiklar som finns på flera ställen i fabriken som 

elmotorer, kopplingar, vissa pumpar och så vidare. 

 Förnödenheter: exempelvis kontorsmaterial, smörjmedel och handskar.  

 Beklädnader: Filtar och viror 

 Arbetet med reservdelar på Billerud Karlsborg 6.1.5

Då reservdelarna ska användas sker uttagningsprocessen genom att en 

arbetsorder skapas och att det på den står vilken reservdel som behövs och var 

den finns.  Underhållspersonalen går själva in i lagret och hämtar ut den 

reservdelen som behövs och detta registreras med hjälp av en självscannare. 

Uttagsprocessen beskrivs som väldigt smidig. Att registrera rätt enhet för den 

artikeln som ska plockas ut utifrån arbetsordern är en förutsättning för att detta 

system ska fungera. Tidigare kostnadsfördes uttagna reservdelar från förrådet 

mot olika kostnadsställen i produktionen men sedan en tid tillbaka ska uttag från 

förrådet alltid kostnadsföras mot en arbetsorder. Ungefär 80 procent av uttagen 

som görs är av underhållsavdelningen.  

 

När det kommer till reparationer av reservdelar annonseras detta i 

underhållssystemet IFS genom att en ruta klickas i som i sin tur initierar en 

arbetsorder för att reparera den artikeln. Reparationer internt sker om det är 

ekonomiskt lönsamt kontra att reparera den externt. Värdet på artikeln som 

adderas till lagervärdet efter reparationen är den totala kostnaden för 

reparationen.  

 

De flesta artiklarna i lagret har en given beställningspunkt som annonserar när 

inköp för en specifik artikel behöver göras. Dessa beställningspunkter är överlag 

baserade på erfarenhetsmässiga bedömningar och inte något som de arbetar 

aktivt med. När lagret för någon artikel går under den förutbestämda 

beställningspunkten skickas en anmodan till inköparen för förrådsartiklar. 

Denna kollas då igenom för att säkerställa att allt är rätt, köpet görs sedan från 

bestämda leverantörer och till bestämda orderkvantiteter. Det frekventaste felet 

som uppstår i förrådet är saldofel och de vanligaste orsakerna till dessa är att 

någon scannar på fel etikett, att någon tar en artikel tillfälligt från lagerplatsen 

eller att någon lånar en artikel för att prova den ute i produktionen och sen 

återlämnar den fel.  

 Samarbeten 6.1.6

Vidare rörande leverantörer har de tidigare använts sig av TFS via Momentum, 

detta är dock något som de har slutat använda sig av då det innebar mycket jobb 

för dem själva. Att använda sig av konsignationslager är något de tidigare har 
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reflekterat över men som inte var genomförbart med deras gamla system. Med 

det nya systemet har de inte hunnit undersöka möjligheterna men de ser det 

absolut som ett potentiellt tillvägagångssätt i framtiden. De har idag ramavtal 

med 15 olika leverantörer där betalningsvillkor, leveranstider, priser och övriga 

kostnader finns specificerade. Rörande förnödenheter är Laitis i Luleå deras 

största leverantör. De ansvarar för att inventera och fylla på artiklar i Billerud 

Karlsborgs lager efter uppsatta avtal. 

 

För att minska kapitalbindningen och för en effektiv reservdelshantering arbetar 

Billerud Karlsborg också med olika typer av samarbeten, både inom och utom 

den egna koncernen.  Inom koncernen är det främst med de två andra bruken i 

Skärblacka och Gruvön som det sker ett samarbete. Dessa tre bruk lånar 

reservdelar mellan varandra om brister skulle uppstå.  

 

Vidare samarbetar Billerud Karlsborg också med de tre andra nordliga bruken i 

ett samarbete benämnt norrsamarbetet. Rörande norrsamarbetet skulle de 

gärna se ett det utökades men de betonar också svårigheterna i det på grund av 

de stora skillnaderna på flertalet av reservdelarna. Det samarbetet som finns 

idag är främst på de vanligaste och mest standardiserade reservdelarna. Då 

Billerud är en av de sju ägarna i SSG använder de sig delvis utav det samarbetet 

och 25 procent av artiklarna har SKC-nummer. För fyra år sedan startades ett 

SSG-projekt för att ge fler reservdelar SKC-nummer men det blev för 

tidskrävande och lades ned.  De upplever dock att SKC-numren underlättar 

väldigt mycket vid kontakt med andra bruk. Reservdelar som Billerud Karlsborg 

inte behöver längre erbjuds i första hand till de andra bruken inom koncernen 

och är det så att de inte behöver dem säljs de till i första hand bruk inom 

norrsamarbetet. Är de ingen där som vill köpa dem erbjuds de till andra bruken 

inom SSG.  

 Förbättringsområden 6.1.7

På Billerud Karlsborg arbetar de inte aktivt med någon klassificering av de olika 

reservdelarna med det är något som de ser fördelar med i form av veta vart 

arbete bör läggas. De har satt upp några mål som de strävar mot och en 

klassificering tror de absolut skulle kunna förenkla möjligheterna att uppnå 

dessa. De målen som de har satt upp är: 

 

 Kapitalrationalisering 

 Minska saldofel 

 Insikt hos kund om deras uppdrag 

 Kompetensutveckling 

Dessa mål strävar de kontinuerligt mot och de målen sammanställer också de 

områden som de anser sig själva behöva jobba mer med. Just 
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kapitalrationalisering är något de absolut skulle vilja arbeta mer med men inte 

finner tid för. Vidare brister som de upplever rörande deras förråd är 

lagerlayouten, mer specifikt är det främst det större äldre lagret som skulle 

behöva renoveras. Avslutningsvis borde det också läggas ett större fokus på 

inköpssidan i projekt och lyssna mer på de anställda i produktionens åsikter och 

arbeta mer strukturerat med den kunskapen för att kunna ställa mer och rätt 

krav på leverantörer.  

 SCA Munksund 6.2

En förmiddag spenderades vid SCA Munksund där intervjuer genomfördes med 

förrådsansvarig och underhållsledare för att få en förståelse för deras 

verksamhet.  

 Företagspresentation 6.2.1

SCA är ett globalt företag som arbetar inom sektorerna personliga 

hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar och skogsindustriprodukter. Inom 

koncernen finns det cirka 44 000 anställda i ett 60 tal länder. Försäljningen sker 

till över 100 länder och omsättningen låg 2011 på 106 miljarder kronor.  

 

SCA Förpackningar 

Inom förpackningar är SCA Europas näst största producent och tillverkar 

produkter för alla användningsområden, allt från mat- till transport och 

industriförpackningar. Verksamheten för förpackningar bedrivs i 21 länder runt 

om i Europa där sex bruk tillverkar wellpappråvara varav två av dessa gör 

kraftliner. 

 

SCA Munksund 

På SCA Munksund tillverkas det precis som på SKKP kraftliner och ingår således i 

sektorn förpackningar. Kapaciteten ligger på 350 000 ton per år vilket är precis 

hälften av SKKP:s, och inte speciellt konstigt då de har en pappersmaskin medan 

SKKP har två. Det arbetar över 300 personer på bruket och omsättningen är i 

storleksordningen 1,5 miljarder kronor.  
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Figur 19-SCA Munksund 

Källa: packnyheter.se (2012) 

 Datasystem 6.2.2

För hanteringen av data använder sig SCA Munksund sig av affärssystemet SAP. 

Det används av avdelningar som förråd, inköp, logistik, ekonomi och underhåll, 

de enda som inte använder sig av det är på elsidan där de inte lyckats få in hela 

sina register än men det bedrivs arbete med detta. Där använder de sig istället av 

Excel och uppdaterar listor manuellt. Detta innebär exempelvis att elmotorer 

inte syns i förråds systemet. Dock är detta enda undantaget och alla övriga 

artiklar finns med i systemet.  

 Förrådet 6.2.3

På SCA Munksund är alla förrådsartiklar samlade i tre olika förråd, 

centralförrådet, ett kallförråd för mer skrymmande artiklar och ett tältförråd. 

Antalet olika artiklar är ungefär 16000 stycken och förrådsvärdet för artiklarna 

uppgår till runt 55 miljoner kronor. Av de artiklar som finns på förrådet är det 

mestadels reservdelar men det finns även annat som smörjolja vilket egentligen 

kanske skulle klassas som förbrukningsmaterial. Vidare ligger samtliga artiklar 

med SKC-nummer på förrådet. Inom förrådsartiklar finns det ett antal specifika 

artiklar som kallas individer och dessa följs upp mer noggrant än andra. En 

individ är en enskild fysisk artikel som ingår i en varugrupp där det bestämts att 

det ska vara individer. Dessa individer får utöver ett SKC-nummer ett eget 

artikelnummer eller individnummer och detta används vid benämningen av dem, 

de hanteras således som namnet antyder var för sig. Ofta handlar det om lite mer 

speciella produkter, kan vara att de är dyrare eller specialbeställda för ett 

specifikt område, exempelvis elmotorer. Dessa ligger på förrådet utan värde och 

belastar således inte förrådet.   

 

Vid uthämtning av artiklar från förrådet behövs det en arbetsorder och ett 

anställningskort med behörighet. Förrådet är öppet för de som uppfyller detta 
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och kan således gå och hämta de artiklar som de behöver och finns med på 

arbetsordern som de lämnar för registrering. En arbetsorder skapas om det är 

ett haveri eller något underhåll som behöver göras och det är på denna som det 

specificeras vilka artiklar som behöver tas ut ur förrådet. De delar som inte 

behöver användas returneras till förrådet och läggs in i systemet igen.  Arbetet 

med arbetsorder har gjort att saldofelen har minskat i förrådet vilket är bra då 

systemet med självplock har gjort att det lätt kan bli en del fel. Detta tros bero på 

stress och glömska, framförallt då det är panik med att få fram en reservdel som 

ska in i produktionen och personen som gör uttaget tänker att han/hon 

registrerar detta senare.  

 

Personalen på förrådet använder sig av beställningspunktsystem för återköp av 

artiklar och det fungerar genom att systemet skickar anmodan att köp borde 

genomföras då lagernivån kommer ner på en förutbestämd punkt. Detta 

signalerar då till förrådsansvarig eller hans medarbetare att det är dags att 

beställa, han/hon kollar då över att det ser rätt ut och skickar över det till en 

annan medarbetare som beställer artiklarna till ett förutbestämt antal. De 

säkerhetslager som finns på vissa artiklar är bestämda genom erfarenhet och 

statistik från tidigare år.  

 

För att kontrollera att förrådssaldona stämmer genomförs inventeringar med 

jämna mellanrum dock finns vissa artiklar som kontrolleras oftare än andra och 

olja är en sådan artikel. Den kontrolleras varje vecka då den är väldigt viktig.  

 Artiklar  6.2.4

De artiklar som SCA Munksund har i sitt förråd får artikelnummer eller SKC-

nummer enligt vad SSG bestämt. SKC-numren underlättar kontakten med andra 

bruk om de behöver låna någonting.  

 

Artiklarna på förrådet är uppdelade i varugrupper och det finns 97 stycken. 

Dessa kollas över ytligt varje månad för att se att det inte skett några stora 

förändringar av värdet, detta används således som varningsklocka. Dock 

används inte varugrupperna till mycket mer än just när det gäller förrådsvärde.  

 

Det genomförs också reparationer på vissa artiklar, oftast handlar det om 

individer när reparationer sker. Vid reparation kan artikeln/individen både 

repareras på plats och skickas iväg beroende på vad det är för någonting och 

vilka avtal som finns. Ett problem som SCA Munksund har noterat rör just 

reparationer och det är att när artiklarna kommer tillbaks och ska läggas in i 

systemet blir det saldofel. Detta har dock blivit bättre när arbetsorder har börjat 

användas även för reparationer. 
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En analys över de olika funktionernas kritiskhet håller på att genomföras och 

genom att se över detta utifrån hur viktiga de är för produktionen skapas 

förståelse för hur viktiga de ingående artiklarna är för företaget. Arbetet innebär 

att varje funktion i fabriken kollas över och bedöms hur viktig den är och sedan 

ges de ingående reservdelarna ett a, b eller c. Hittills har 1700 av 10000 

funktioner hunnit kollas igenom. Dock anses det att detta arbete egentligen 

borde ha genomförts direkt vid inköpen och inte i efterhand.   

 Samarbeten 6.2.5

TFS används med Momentum vilket innebär att de håller lager av vissa artiklar 

enligt förutbestämda avtal. SCA betalar ingenting förrän de beställer artiklarna 

och Momentum har levererat. Det finns olika leveranstider som Momentum ska 

leverera till och allt finns specificerat i avtalet, de olika tiderna är, 2 timmar, 24 

timmar och 2-3 dagar. Den kortaste ledtiden innebär att Momentum måste ha 

lager liggande i Luleå, för 24 timmar räcker det om de har det liggande 

någonstans i Sverige medan den längsta tiden säger att det finns någonstans i 

Europa. 

 

Med Laitis bedrivs det ytterligare en form av samarbete som innebär att de 

kommer veckovis och gör inventeringar och fyller på där det behövs. Detta 

samarbete rör artiklar som handskar, svetstråd och sådant som har en lite 

jämnare förbrukning.   

 

Norrsamarbetet mellan de fyra nordliga bruken som har pågått i 15 år är också 

ett viktigt samarbete för SCA Munksund. Samarbetet sägs ha fungerat överlag 

bra men med lite varierande resultat beroende på vem som har varit ansvarig 

vid de olika bruken och hur drivna dessa varit. Det är väldigt viktigt att det finns 

drivande personer med i samarbetet från alla parter om det ska fungera bra då 

det är ett unikt samarbete mellan konkurrenter. Detta samarbete sparar mycket 

pengar och möjligheter finns för att utöka detta ytterligare.  

 Investeringar och specialköp 6.2.6

Utöver de artiklar som köps in enligt beställningspunktsystem sker en del 

investeringar och detta belastar ofta inte förrådet förutom om det ingår en stor 

del reservdelar i köpet. De stora ramavtalen förhandlas centralt på SCA Ortviken 

och SCA Munksund köper då denna tjänst av dem. SCA Munksund får ändå 

försöka ordna fram egna bättre avtal, antingen genom att beställa själva eller att 

meddela SCA Ortviken som kan omförhandla avtal hos befintlig leverantör. Det 

finns tre personer som köper in till investeringar, projekt och kem-inköp trots 

att det är mycket mindre artiklar än de som går som beställningspunkt är det 

ändå ¾ av totala inköpsvärdet.  
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 Kapitelsammanfattning 6.3

Besöken på de båda benchmarkobjekten var båda givande för examensarbetet 

och gav intressant information rörande hur SCA Munksund och Billerud 

Karlsborg ser på reservdelshanteringen samt hur de arbetar med den. 

Förutsättningarna för de olika bruken är lite olika beroende på hur respektive 

koncern arbetar och har arbetat med reservdelshanteringen men även 

artikelnummer och liknande. Billerud Karlsborg har generellt sett kommit längst 

med ett standardiserat arbetssätt för att minska kapitalbindning med avseende 

på reservdelar även om de fortfarande jobbar för att effektiviser det arbetet. Att 

mer djuplodat beakta kapitalbindningen i respektive förråd har relativt nyligen 

fått ett större fokus från både Billerud Karlsborg och SCA Munskund. 

 

Utifrån den teoretiska referensramen med hjälp av nulägesbeskrivningen av 

SKKP och de två benchmarkobjektens situation kommer i nästa kapitel en analys 

att göras.  
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7 Analys 
I detta kapitel kommer en analys att utföras genom att koppla ihop 

nulägesbeskrivningen på SKKP och de två benchmarkingobjekten med 

examensarbetets teoretiska referensram. De huvudområden som kommer att tas 

upp är logistik och lagerhantering, reservdelshantering samt samarbete och 

standardisering.  

 
Figur 20-Del av analysmodell 

Analysmodellen i Figur 20 visar hur analysen kommer att gå till och vilken 

ingångsinformation som kommer att användas. Analysen har sin grund i den 

teoretiska referensramen och utgår från dess rubriker för att sedan kopplas mot 

det som har beskrivits om fallstudieobjektet och de två benchmarkobjekten. 

 Logistik och lagerhantering 7.1

Enligt Jonsson & Matsson (2005) är logistik styrning av alla aktiviteter i 

materialflödet från råvara till färdig produkt och som syftar till att tillfredsställa 

kunders önskemål. På SKKP innebär detta att alltid kunna leverera rätt mängd, 

vid rätt tid, på rätt plats genom hela förädlingskedjan och i slutändan till kund. 

Om detta ska fungera vilket är en förutsättning för nöjda kunder krävs en 

produktionsprocess som snurrar på och inte stannar i tid och otid. För att uppnå 

en produktion med så lite stopp som möjligt har SKKP en underhållsavdelning 

som byter, reparerar och underhåller maskiner. För att kunna göra detta krävs 

reservdelar och vid SKKP finns det ett lager även kallat förrådet där dessa 

artiklar finns. Denna korta beskrivning av hur viktigt det är för SKKP att stopp i 

produktionen måste kunna åtgärdas snabbt stämmer även in på de två 

benchmarkobjekten.  
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 Lager och lagerstyrning 7.1.1

På SKKPs förråd är syftet att tillhandahålla reservdelar för att långa 

produktionsstopp ska undvikas och det är precis detta som ett lager ska 

användas till enligt Lumsden (2006) då produktionsstörningar är kostsamma. 

Arnold, Chapman & Clive (2008) beskriver att lager är platser där förnödenheter 

förvaras som behövs för att produktionen ska kunna leverera enligt 

kundönskemål vilket är något förråden på SKKP och på de två 

benchmarkobjekten används för.  

 

Segerstedt (2008) anser också att lager behövs för att undvika 

produktionsstörningar. Dock är det väldigt kostsamt vilket SKKP är ett bevis för 

med över 100 miljoner kronor bundet i förrådsartiklar. Då lager kostar mycket 

pengar för dem är det viktigt att se över vad som inte är nödvändigt att ha där då 

det enligt Lumsden (2006) inte finns något självändamål med att hålla lager. 

 

Det är enligt Segerstedt (2008) viktigt att styrningen av lagret sker på ett så bra 

sätt som möjligt då det annars kan medföra både stora extra kostnader och 

missade försäljningschanser. Ett lager som däremot styrs på rätt sätt och 

balanserar kapitalbindningen mot hur mycket artiklar som ska finnas för att inte 

få störningar i produktionen är ett bra lager. På SKKP är det väldigt sällan några 

störningar i produktionen på grund av att det saknas reservdelar men däremot 

är kapitalbindningen hög. Detta är något som de båda benchmarkobjekten också 

upplever, inga större brister i reservdelslagren men däremot väldigt hög 

kapitalbindning.  

  

Det finns fyra frågor som ska besvaras inom lagerstyrningen enligt Aronsson, 

Ekdahl & Oskarsson (2003) och det är:  

 

 När ska produkter beställas?  

 Hur mycket ska beställas?  

 Hur ska det ageras för att motverka osäkerheten?  

 Vilka artiklar är viktigast för oss?  

 

På SKKP arbetas det med de tre första frågorna genom att ha fasta 

beställningspunkter och väl tilltagna säkerhetslager. Det är dock viktigt att 

uppdatera beställningspunkter och säkerhetslager då bland annat ledtider och 

produktionsändringar påverkar detta över tiden. Ett arbete som idag bara sker 

sporadiskt på SKKP. Den sista frågan som är den viktigaste enligt Aronsson, 

Ekdahl & Oskarsson (2003) har börjat arbetas med på SKKP i form av ett 

reservdelsprojekt med avseende på att bedöma olika reservdelars kritikalitet. På 

de två benchmarkobjekten arbetar de på liknande sätt som på SKKP även om de 

på Billerud Karlsborg i något större utsträckning uppdaterar 

beställningspunkter och säkerhetslager utifrån ändrade förutsättningar.   
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 Lagertyper 7.1.2

Det finns en mängd olika sorters lager enligt Storhagen (2003) och beroende på 

funktion namnges det och kan hanteras enligt vissa fastställda principer, dock är 

förrådet vid SKKP lite speciellt då det inte bara har en funktion. Förrådet vid 

SKKP består av reservdelar, förnödenheter samt låneverktyg vilket gör det svårt 

att klassificera det. Dock är största mängden av artiklarna reservdelar. Enligt 

Lumsden (2006) kan det vara bra att dela in lagret beroende på vad det har för 

funktion vilket inte har skett på SKKP. På Billerud Karlsborg är förrådet uppdelat 

i fyra olika typer av lager vilket enligt dem själva medfört fördelar i form av 

enklare uppföljning och styrning. Det har också bidragit till att det blir enklare 

för dem att identifiera överskottslager. 

 Överskottslager 7.1.3

Överskottslager är något som enligt Crandall & Crandall (2003) direkt finansiellt 

påverkar en organisation genom att det ökar kostnaderna men också binder 

kapital vilket gör att det inte kan användas till annat. Det är något de i allra 

högsta grad är medvetna om på SKKP och även arbetar med men också skulle 

kunna se över mer noggrant, då detta uppstår på fler funktioner inom SKKP. 

Crandall & Crandall (2003) menar att flertalet av de olika funktionerna inom 

företaget kan påverka uppkomsten av överskottslager och inte bara 

förrådsfunktionen. Crandall & Crandall (2003) menar bland annat på att 

försäljningsorganisationerna inom ett företag kan tendera att överdriva 

försäljningsprognoserna och även om den teorin är svår att jämföra mot 

reservdelshantering är principen den samma som att beställa hem reservdelar i 

större utsträckning än vad som behövs bara för att vara på den säkra sidan. 

Detta är något som sker i viss utsträckning och leder till överskottslager och 

således till kapitalbindning. Vidare menar också Crandall & Crandall (2003) att 

inköpare inom olika organisationer bidrar till uppkomsten av överskottslager 

genom att köpa in större kvantiteter än nödvändigt för att pressa inköpspriserna, 

detta kan motverkas genom att ha uppdaterade beställningspunkter och 

säkerhetslager och jobba utefter dem.  

 

På SKKP använder de sig av beställningspunktssystem i stor utsträckning, dock 

uppdateras de inte kontinuerligt och kan ofta endast vara baserade på 

erfarenhetsmässiga bedömningar och alltså inget de jobbar aktivt med. Crandall 

& Crandall (2003) menar på att det är viktigt att finna orsaken till att 

överskottslager bildas för att kunna hantera och motverka det vilket är något 

som kan göras med hjälp av ett orsak-verkan-diagram.  

 

Idag arbetar SKKP sporadiskt med överskottslager av reservdelar i mån av tid, 

arbetet sker inte heller utifrån någon standard. Crandall & Crandall (2003) 

menar på att överskottslager bör behandlas enligt nedan: 
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1. Lämna tillbaka till leverantör 

2. Modifiera produkten till annat användningsområde 

3. (Använda som reservdel) 

4. Sälja 

5. Donera 

6. Skrota 

 

Att använda som reservdelar är satt inom parantes då det inte är aktuellt för 

reservdelar men bortsett från det kan denna lista utgås ifrån för att på ett 

standardiserat och effektivt sätt hantera överskottslager. 

 Logistikens totalkostnad 7.1.4

Enligt Aronsson, Ekdahl & Oskarsson (2003) är det av stor vikt att beakta alla 

kostnader som är med och påverkar när ett beslut ska fattas. De menar att ur ett 

logistiskt perspektiv ska områdena lagerföring, lagerhållning/hantering, 

transport, administration och övrigt vara kostnadsposter som bör beaktas. 

 

Lagerföringskostnader som innefattas av riskkostnader och kapitalbindning är 

en kostnadspost där SKKP har möjligheter att minska kostnader. Det har en del 

reservdelar som det inte finns något aktuellt behov för och även vissa med 

väldigt låg efterfrågan som binder kapital. På SKKP arbetar dem med att hantera 

reservdelar som inte kommer att användas men det är ett arbete som har låg 

prioritet och som lite resurser läggs åt, det är en aktivitet som de även arbetar 

med på Billerud Karlsborg. På båda bruken sker det arbetet i mån av tid och inte 

utifrån någon satt standard. 

 

Lagerhållning/hanteringskostnader avser kostnader för lagerpersonal, 

lagerbyggnad och lagerutrustning (Storhagen, 2003). Dessa kostnader är 

kopplade till att driva lagret och både SKKP och Billerud Karlsborg har infört ett 

självscanningsystem för att minska personalkostnaderna och förenkla 

uttagsprocessen för uttag från förrådet. Detta har det också gjort även om en 

marginell ökning av svinn har identifierats efter införandet av 

självscanningssystemen. 

  

De kostnader som uppkommer vid administration och utförande av transporter 

benämns transportkostnader, både interna och externa transporter (Aronsson, 

Ekdahl, & Oskarsson, 2003). Eftersom SKKP och även de två 

benchmarkingobjekten ligger i norra Sverige med långa transporter till några av 

de leverantörer som förser dem med reservdelar är transportkostnader något de 

i allra högsta grad tar i beaktan. Leveransservicen är en aspekt i 

transportkostnader då Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson (2003) menar på att en 

lägre transportkostnad kan bidra till sämre leveransservice vilket kan ha 

förödande konsekvenser just rörande reservdelar. 
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De administrativa kostnaderna kan enligt Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson (2003) 

bland annat bestå utav fakturering, ekonomisk uppföljning och ordermottagning 

och för reservdelarna på SKKP sköts detta av de personer anställda på förrådet. 

För SKKP är en stor del av logistikkostnaden för förrådet 

lagerföringskostnaderna där en minskning av kapitalbindningen är något de 

strävar efter men inte riktigt har något standardiserat arbetssätt att utgå ifrån.  

 Kapitalbindning 7.1.5

För att frigöra kapital anser både Segerstedt (2008) och Jonsson & Matsson 

(2005) att en fungerande och ändamålsenlig logistik är viktigt. På SKKP har inget 

större arbete med att reducera kapitalbindningen gjorts på förrådet på senare 

tid men det är något som de ska börja fokusera på mer genom bland annat 

reservdelsprojektet som startats. Vissa aktiviteter sker på SKKP för att minska 

kapitalbindningen för förrådet men dessa sker sporadiskt utan något 

standardiserat arbetssätt. Det arbetet innefattas bland annat av att försöka göra 

sig av med överskottslager och reservdelar som de inte har någon användning 

för. Beställningspunkter och säkerhetslager uppdateras också men det är främst 

då saker dyker upp som de tas tag i och inget kontinuerligt standardiserat arbete 

sker. På de två benchmarkobjekten har arbetet med att minska 

kapitalbindningen varit mer uttalat och på Billerud Karlsborg sker kontinuerlig 

uppföljning av förändringar i lagervärdet för att snabbt kunna reagera vid 

förändringar. Att se på förändringar i lagervärdet kan vara ett sätt att hålla koll 

på kapitalbindningen men det kan också vara bra att titta på 

lageromsättningshastigheten för mäta kapitalbindning.  

 Lageromsättningshastighet 7.1.6

Lageromsättningshastigheten är något som de inte mäter på SKKP vilket enligt 

Segerstedt (2008) är ett sätt att mäta kapitalbindningen för ett företag. Enligt 

Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson (2003) är lageromsättningshastighet ett viktig 

logistiskt begrepp att mäta och för SKKP skulle det kunna ge bra riktlinjer om var 

arbete med att reducera kapitalbindning ska läggas. Billerud Karlsborg följer 

kontinuerligt upp lageromsättningshastighet på vissa av artiklarna i deras förråd 

vilket underlättar att sätta beställningspunkter samt något som ger en god 

kontroll över förrådets aktiviteter. Det ger också värdefull statistik som de kan 

använda i arbetet med att minska kapitalbindningen för förrådet. På SKKP finns 

möjligheten att beräkna lageromsättningshastigheten för vissa av de olika 

artiklarna i förrådet vilket inte utnyttjas och således bidrar till att information 

går förlorad. Enligt Segerstedt (2008) är det möjligt att beräkna 

lageromsättningshastighet för både stora lager men också för enstaka artiklar 

vilket är något som skulle kunna vara applicerbart på SKKP. 

 Säkerhetslager 7.1.7

Ett säkerhetslagers syfte är enligt Segerstedt (2008) att förhindra att brist 

uppstår och Storhagen (2003) menar på att säkerhetslagret i många fall sätts 
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baserat på erfarenhetsmässiga bedömningar.  På SKKP är de flesta 

säkerhetslagren satta utifrån erfarenhetsmässiga bedömningar vilket enligt 

Storhagen (2003) är en vanlig företeelse men det är då också viktigt att dessa 

säkerhetslager uppdateras då nya förutsättningar för de olika artiklarna 

uppkommer. På SKKP bedrivs inget strukturerat arbete med att uppdatera 

säkerhetslagrena vilket renderar i samma typ av problem som att inte uppdatera 

beställningspunkterna. 

 Beställningspunkt 7.1.8

På SKKP använder de sig av beställningspunktsystem för de flesta artiklarna i 

förrådet vilket även de två benchmarkingobjekten gör. Beställningspunkten för 

de olika artiklarna är i många fall baserade på erfarenhetsmässiga bedömningar 

och inte uppdaterade utifrån nya förutsättningar och inget systematiserat arbete 

sker med att uppdatera dessa beställningspunkter. Enligt Storhagen (2003) bör 

beställningarna utifrån beställningspunkterna göras med hänsyn till ledtid och 

förbrukningen i lagret, dessa bör uppdateras direkt i de fall förutsättningarna för 

en viss artikel förändras. På de två benchmarkobjekten arbetas det kontinuerligt 

med att uppdatera beställningspunkterna vilket minskar riskerna för brister och 

för överlagring vilket ger onödig kapitalbindning.  

 

Även om mycket av det som nämnts ovan utifrån den teoretiska referensramen 

inte har haft fokus på reservdelslager utan mer på lager generellt finns mycket 

som kan appliceras på lagerstyrning för reservdelar.  

 Reservdelshantering 7.2

Enligt Storhagen (2003) kan reservdelar beaktas på två sätt, antingen med 

hänsyn till den egna produktionen och då starkt kopplas samman med 

underhållsarbetet men också med hänsyn till de produkter som säljs och då mer 

en fråga om hur servicen till sina kunder ska vara. För SKKP och specifikt för 

detta examensarbete kommer främst den förstnämnda synvinkeln av 

reservdelar att beaktas. Oavsett vilken typ av reservdelar det rör sig om är det 

essentiella rörande dess styrning och lagerhållning att identifiera de existerande 

skillnaderna mot hantering och styrning av råmaterial, delprodukter eller 

färdigvaror (Patton & Feldmann, 1997). Att identifiera dessa skillnader menar 

Patton & Feldmann (1997) är en förutsättning för att kunna möjliggöra en 

effektiv reservdelshantering och något som sker i viss utsträckning på SKKP. Alla 

reservdelar hos SKKP ligger dock under vad de benämner som förrådet där de 

också har andra typer av artiklar. Vissa av dessa artiklar har en kontinuerlig 

förbrukning och används löpande i produktionen medan andra artiklar är 

förnödenheter och låneverktyg.  

 Reservdelslager 7.2.1

Enligt Lumsden (2006) kan det i många fall vara bra att dela upp lager utifrån 

vad de har för funktion och något som inte sker på SKKP rörande förrådet. Hur 
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det bör delas upp menar både Storhagen (2003) och Lumsden (2006) beror på 

företagets situation men att det är bra att definiera olika typer av lager i 

lagerkategorier. På SKKP har de tidigare använt sig av varugrupper för att skilja 

de olika artiklarna åt men det har inte använts konsekvent och har succesivt haft 

mindre betydelse vilket renderat i att de idag inte används i någon större 

utsträckning alls, ungefär hälften av de varugrupper som finns är ej namngivna 

och vissa artiklar ligger i fel varugrupp. 

  

För att möjliggöra en effektiv hantering av reservdelar menar bland andra Botter 

& Fortuin (2000) på att det är viktigt att kunna klassificera de olika 

reservdelarna, en klassificering som tar hänsyn till mer än bara volymvärdet och 

möjliggör för att andra kriterier ska kunna beaktas. På SKKP använder de sig inte 

av någon form av klassificering för artiklarna i förrådet men de är väl medvetna 

om att det är ett effektivt sätt för att underlätta hanteringen av reservdelarna 

och möjliggöra en minskad kapitalbindning. Enligt Botter & Fortuin (2000) är 

kritikaliteten för produktionen om en viss reservdel går sönder ett av de 

viktigaste kriterierna som bör beaktas. Detta har också SKK ansett och arbetar 

med ett projekt över hela koncernen som går ut på att bedöma reservdelarnas 

kritikalitet. SKKP bedriver således också det projektet på sin anläggning men än 

ligger osäkerhet i hur kritikalitetsbedömningen ska användas för att tillsammans 

med andra viktiga faktorer rendera i någon form av klassificering. På SKKP pågår 

arbetet med att kritikalitetsbedöma de olika reservdelarna vilket är tänkt att 

skapa en grund för att vidare kunna arbetet med en minskad kapitalbindning och 

enklare hantering rörande förrådet.  

 

En av de största konkreta skillnaderna mellan reservdelar och annat som 

lagerhålls är enligt Storhagen (2003) svårigheten att prognostisera 

förbrukningen för reservdelar då de är fullt beroende av dess huvudprodukt, ett 

problem som SKKP upplever kontinuerligt. På SKKP använder de sig i stor 

utsträckning av beställningspunkter för återköpen av reservdelar, dessa 

beställningspunkter är inget de arbetar aktivt med utan det är något som tagits 

fram tidigare och då ofta utifrån anställdas bedömningar.  

 

Svårigheten i att förutse förbrukningen för reservdelar samt att det finns 

skillnader i hur kritiska de olika reservdelarna är för produktionen menar flera 

författare är två av de enskilt största problemen med hanteringen av reservdelar. 

Dessa två problem menar Fortuin & Martin (1999) går att minska genom att höja 

efterfrågan och minska kritikaliteten. Rörande höjandet av efterfrågan menar 

Fortuin & Martin (1999) på möjligheter att tillsammans med andra liknande 

företag lagerhålla reservdelar gemensamt, ett alternativ på en sådan lösning är 

något som idag sker på SKKP och då främst tillsammans med de tre andra 

nordliga bruken. Detta samarbete avser dock endast 600 reservdelar vilket enligt 

både SKKP och de två benchmarkingobjekten SCA Munksund och Billerud 
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Karlsborg skulle kunna utökas. Enligt Fortuin & Martin (1999) är det då viktigt 

att avtala mellan företagen om vem som ska lagerhålla vilka reservdelar och hur 

logistiken bör skötas men eftersom ett existerande samarbete redan finns är 

stora delar i dessa frågor redan behandlade. Vidare om att förutse förbrukning 

menar Huiskonen (2001) på att det är starkt kopplat till att statistiskt bestämma 

haverimönster vilket inte sker i någon stor utsträckning på SKKP vilket också har 

försvårats då underhållssystembytet bidragit till att det är svårt att ta fram 

uttagshistorik. Enligt Huiskonen (2001) beror mycket hur styrningen av 

reservdelarna bör ske på möjligheten att bedöma efterfrågan och att det då kan 

underlätta att dela in de olika reservdelarna i minst två kategorier där en 

innefattar reservdelar med ett förbrukningsmönster och en med slumpmässig 

förbrukning. Detta är inget som sker på varken SKKP eller någon av de två 

benchmarkingobjekten, överlag använder de sig väldigt lite av uttagshistorik 

från förrådet på SKKP även om de har möjligheter att ta fram den.   

 

För att minska kritikaliteten för de olika reservdelarna menar Fortuin & Martin 

(1999) på att det är möjligt att behålla utbytta produktionsmaskiner eller delar 

som kan sättas in i händelse av haveri, detta är något som de inte använder sig av 

på SKKP och inte heller på något av de två benchmarkingobjekten.  

 

Huiskonen (2001) menar på att två ytterligare karaktärsdrag för reservdelar är 

viktiga att beakta och dessa är hur specifik en reservdel är samt dess värde.  Hur 

specifik en reservdel är beaktar SKKP i sin kritikalitetsbedömning och det har 

även tidigare beaktats då beställningspunkter och säkerhetslager bestämts. För 

SKKP avser hur specifika de är både hur specifika de är för den egna 

produktionen vilket syftar till hur många de kontinuerligt använder men också 

hur specifika de är mot leverantörer och då om andra organisationer använder 

sig av en likadan reservdel.  

 Klassificering 7.2.2

De artiklar som ligger på förrådet vid SKKP har ingen uppdelning mer än en 

äldre varuklassning som inte används aktivt på något sätt. Dock anses det vid 

SKKP att en klassificering av de förrådsförda artiklarna kan vara ett första steg i 

arbetet med att minska kapitalbindningen. Det finns således ett stort intresse för 

att genomföra ett klassificeringsarbete då de ser stora möjligheter med att börja 

arbeta strukturerat vilket också stöds av Aronsson, Ekdahl & Oskarsson (2003) 

som anser att en uppdelning underlättar både styrning och förändringsarbete. 

När en uppdelning av artiklar sker ger det också enligt Aronsson, Ekdahl & 

Oskarsson (2003) bättre möjligheter för ett standardiserat arbetssätt vilket 

också efterfrågas av SKKP. Enligt SKKP bör klassificeringen vara enkel, tydlig och 

framförallt användbar. 
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 ABC-klassificering 7.2.3

Enligt Storhagen (2003) är ABC-analys ett enkelt sätt att klassificera artiklar 

vilket kan vara första steget i processen för att ta fram vilka artiklar som det ska 

arbetas med för att få ner kapitalbindningen. Vid en ABC-klassning ges artiklarna 

ett a, b, eller ett c enligt Storhagen (2003) vilket skulle uppfylla SKKP:s vilja med 

en tydlig och användbar metod. De vanliga ingångsvärdena i en ABC-analys är att 

använda sig av totala antalet artiklar och volymvärde, den senare innebär hur 

stor förbrukning den enskilde artikeln har under ett år (Storhagen, 2003). Då 

många artiklar inte har någon förbrukning vid förrådet på SKKP skulle ett 

volymvärde inte fungera tillfredställande, men enligt Lumsden (2006) går det att 

använda många andra ingångsvärden. Det ska uppmärksammas att en ABC-

analys alltid blir lite missvisande då både dyra och billiga artiklar kan få samma 

klassning enligt Storhagen (2003) då de omsätts olika. Detta spelar mindre roll 

för SKKP då de endast är ute efter en klassning som möjliggör en överblick över 

vilka artiklar som det ska arbetas mest med. 

 ABC-klassificering med flertalet kriterier 7.2.4

Chen (2011) menar på att vikten av kunna klassificera produkter i ett lager med 

fler än ett kriterium är stor. Han nämner förutom volymvärde, som är den mest 

vanliga att klassificera utefter, också bland annat styckkostnad, ledtid och 

kritikalitet som viktiga kriterier.  På varken SKKP eller någon av de två 

benchmarkingobjekten använder de sig av någon form av klassificering för 

reservdelarna men ser dock stora fördelar i att detta förutsatt att en enkel och 

användarvänlig metod skulle kunna frambringas. På SKKP ser de stora fördelar 

med att kunna väga samman någon form av ekonomiskt kriterium exempelvis 

standardpris med kritikaliteten för en specifik reservdel och utifrån dessa 

kriterier kunna klassificera reservdelarna, dessa två kriterier är något som de 

två benchmarkobjekten också upplever som intressanta att sammanfoga och 

klassificera utifrån.  

 

Kritikalitetsbedömningen av reservdelarna är som tidigare nämnt ett projekt 

som pågår på SKKP men som de inte riktigt vet hur de bör använda vidare. I 

teorikapitlet nämns tre olika modeller som möjliggöra en ABC-klassificering 

baserad på flera kriterier. På varken SKKP eller på något av de två 

benchmarkobjekten använder de sig av någon av dessa och inte heller någon 

liknande. På SKKP anser de att en förutsättning för att kunna införa en sådan 

modell är att den ska vara enkel och möjlig att applicera på ett stort antal 

reservdelar utan att särskilt behöva bedöma och klassificera dem enskilt. En av 

de tre modellerna är the joint criteria matrix vilket kombinerar två olika kriterier 

men fortfarande behåller en klassificering vilket skulle kunna möjliggöra för 

SKKP att använda sig av kritikalitetsbedömningen tillsammans med 

reservdelarnas förrådsvärde och då få ut en klassificering med två kriterier. De 

andra två modellerna är R-modellen och ZF-modellen. Dessa två kräver dock 
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beräkning för var och en av reservdelarna vilken skulle rendera i ett väldigt 

tidskrävande arbete på SKKP. En av fördelarna med dessa två är enligt Zhou & 

Fan (2006) att de ger en möjlighet att samla flertalet kriterier för en reservdel 

och på ett objektivt sätt klassificera dem utifrån en ABC-klassificering. 

 

För att kunna möjliggöra att klassificera reservdelar och överlag hantera ett 

reservdelslager krävs ett bra och fungerande systemstöd och på SKKP använder 

de sig av Idhammar.  

 Systemstöd 7.2.5

Ett bra systemstöd kan enligt både Storhagen (2003) och Turban, Rainer & 

Potter (2001) vara väldigt viktigt då informationshanteringen blir lättare vilket 

kan leda till minskade kostnader för företagen. På SKKP används Idhammar för 

hantering av information om reservdelar och detta system stöder verksamheten 

genom att tillhandahålla statistik, saldon, arbetsorderhantering och nyckeltal. 

Idhammar är dock inte det enda system som används då det också finns ett 

affärssystem vilket kan leda till en del informationsproblem dem emellan.  Detta 

är inte bra då en av de viktigaste funktionerna med systemstöd är att integrera 

ihop företagets olika delar för ett effektivt utbyte (Storhagen, 2003). Liknande 

problem finns även vid SCA Munksund och Billerud Karlsborg där de heller inte 

använder sig av samma system genomgående för hela verksamheten.  

 

Vidare anser Turban, Rainer & Potter (2001) att rätt informationshantering 

inom logistik kan ligga till grund för en hel del tidsbesparingar då 

kommunikationen blir enklare och att det blir lättare att ta fram 

artikelinformation som bland annat viktiga nyckeltal. kommunikationen inom 

systemet fungerar inom underhåll I Idhammar ges möjligheten att se och ändra 

artikelinformation och nyckeltal men det är dock något som inte används i någon 

större utsträckning vid SKKP. De nyckeltal som finns och används är sådant som 

saldo, artikelposition och ledtid vilket allihop är viktiga punkter men enligt 

Storhagen (2003) finns många andra logistiska nyckeltal som kan vara 

användbara, exempelvis 

 

 Omsättningshastigheter 

 Produkter i arbete 

 Klassificeringar 

 Leveranspålitlighet 

 

På både Billerud Karlsborg och SCA Munksund används datasystemet för att ta 

fram lagervärdet och dess förändring månadsvis i syfte att följa upp skillnader 

och orsaker till detta vilket inte görs på SKKP. Detta är direkt kopplat till 

kapitalbindning vilket är en kostnad för företaget och enligt Storhagen (2003) 

bör viktiga nyckeltal och begrepp hållas under uppsikt.  
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SKKP använder sig av självscanners för uttag av artiklar ur förråd vilket är ett 

bra verktyg som förenklar arbetet väldigt mycket enligt Turban, Rainer & Potter 

(2001). De problem som uppstår med scannrarna är på grund av fel rörande 

handhavandet och kan avhjälpas med utbildning vilket SKKP bedriver 

kontinuerligt. Även Billerud Karlsborg använder sig av självscanning och 

upplevde samma problem som SKKP men tror också att utbildning kan avhjälpa 

detta.  

 

En stor del av de brister som kan identifieras rörande reservdelshanteringen på 

SKKP kan härledas till avsaknande av standardiseringar vilket kommer 

analyseras djupare nedan. 

 Samarbetet och standardisering 7.3

På SKKP arbetar de delvis med samarbeten mot både leverantörer men också 

med konkurrenter och båda dessa typer av samarbeten ser SKKP positivt på att 

utöka. Detta kommer nedan att analyseras djupare. Vidare kommer också 

möjligheterna för SKKP att utöka standardiserade arbetssätt att analyseras.  

 Samarbetet och relationer 7.3.1

Vid SKKP samarbetas det med ett par olika leverantörer genom exempelvis TFS 

och Ahlsell-samarbetet, vilket enligt Benton (2010) är väldigt bra då det är 

viktigt i dagens affärsläge att specialisera sig och fokusera på de områden 

företagen är bäst på. Meningen med TFS samarbetet är att se till att 

kapitalbindningen hålls nere genom att SKKP aldrig behöver lagerhålla dessa 

produkter då leverantören förbundit sig att leverera artiklar enligt 

förutbestämda avtal. Ahlsell-samarbetet leder inte till någon minskad 

kapitalbindning men genom att aldrig behöva beblanda sig med inköp av dessa 

artiklar sparar SKKP pengar. Både SCA Munksund och Billerud Karlsborg har 

liknande samarbete som SKKP har med Ahlsell men med annan leverantör.  

 

Det bedrivs också ett horisontellt samarbete vid SKKP alltså ett samarbete med 

konkurrenter, dock sker detta formellt och med ett ekonomiskt utbyte i fokus 

vilket Bengtsson & Kock (1999) anser att oftast inte är fallet vid sådana 

kontakter. Detta samarbete syftar till att ge lägre kapitalbindning för de ingående 

företagen genom att de inte behöver lagerhålla varje artikel vid varje enskilt 

företag vilket sparar pengar. Bengtsson & Kock (1999) säger också att 

horisontella samarbeten kan vara väldigt djupa och på SKKP finns intresse för att 

öka den samverkan som i dag sker mellan de konkurrerande företagen SKKP, 

SCA Munksund, SCA Obbola och Billerud Karlsborg. Intresset verkar också delas 

åtminstone till viss del av bruken i Munksund och Karlsborg då dessa båda anser 

samarbetet som gynnsamt.   

    



77 
 

Enligt Benton (2010) ska fördjupade samarbeten leda till förbättringar i 

verksamheten och lägre kostnader, detta har SKKP bra erfarenheter av, då 

mycket besparingar har åstadkommits genom samverkan både med de andra 

bruken och med leverantörer. SKKP är vidare intresserade av fler samarbeten 

med leverantörer då de tror att detta kan minska kostnader och framförallt 

kapitalbindningen. Benchmarkobjekten har inte heller speciellt många djupa 

samarbeten med leverantörer även fast intresse för det verkar finnas. 

Konsignationslager verkar vara genomgående något som intresserar samtliga 

bruk då det kan leda till minskad kapitalbindning då leverantören får äga 

produkten fram tills att behovet uppstår och artikeln plockas ut. 

 Standardisering 7.3.2

Enligt Lumsden (2006) kan standardisering innefatta alltifrån låga nivåer till 

globala nivåer inom ett företag. Mycket av arbetet som sker på alla olika nivåer 

inom SKK och på SKKP utgår från ett standardiserat arbetssätt men vissa 

aktiviteter sker på olika sätt beroende på vem inom företaget som utför det 

vilket i sin tur också medför att viss kunskap kan gå förlorad. Segerstedt (2008) 

menar på att standardisering syftar till att utifrån den bästa kända lösningen 

arbeta och inte förändra det arbetssättet förrän ett nytt bättre sätt framtagits 

vilket inte riktigt är fallet för vissa av arbetssätten på SKKP. Exempelvis rörande 

att minska kapitalbindningen i förrådet som ofta framställs som en viktig 

aktivitet på SKKP och som de också arbetar med men inte på något 

standardiserat vis, olika personer gör punktinsatser men inget uppstrukturerat 

arbetssätt är framtaget och används. På Billerud Karlsborg följs förändringar i 

lagersaldot månatligen och detta utifrån ett framtaget styrdokument för att 

således se förändringar och kunna reagera. Enligt Forslund (2009) sker 

standardisering av arbetsprocesser genom rutiner, regler och förutbestämda 

arbetssätt som leder till att arbetsgången blir hårdare styrd, det bidrar också till 

att de arbetssätt som används inte försvinner i och med att enskilda personer 

lämnar organisationen.  

 

För att uppnå ett standardiserat arbetssätt kan enligt Bicheno, Holweg, Anhede & 

Hiullberg (2011) metoden 5 S vara ett bra tankesätt där målsättningen bör vara 

att minska slöseri, minska variationer och förbättra produktiviteten. För 

reservdelshanteringen på SKKP är inte det något de arbetar aktivt med även om 

vissa delar ur tankesättet 5 S används, de tre målsättningarna som nämnts för 5 

S är något de strävar efter på SKKP men som i många fall inte är uttalat. Att uttala 

det inom organisationen kan underlätta att organisera, utveckla och bevara ett 

produktivt arbetssätt (Segerstedt, 2008). Vidare menar Bicheno, Holweg, Anhede 

& Hiullberg (2011) på att en viktig del är att all personal uppmanas att göra 

förbättringar och att fel som uppstår inte bara korrigeras utan att de också 

analyseras och den enklaste lösning möjlig etableras. För förrådshanteringen på 

SKKP sker ibland som tidigare nämnt punktinsatser för vissa aktiviteter där 
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standardiserade lösningar istället skulle kunna införas som då både skulle 

säkerställa arbetsgången men också tillförsäkra att kunskap som finns inom 

organisationen inte försvinner ifall personal omsätts. 

 

Att arbete utifrån 5 S kräver enligt Segerstedt (2008) ett förändrat tankesätt 

över hela organisationen och även om de på SKKP i många fall arbetar utifrån 

vissa delar i metoden 5 S skulle en mer uttalad fokusering på 5 S kunna rendera i 

möjligheter att förenkla förrådsstyrningen vilket i sin tur underlättar arbetet 

med att minska kapitalbindningen för reservdelarna. 

 

Standardiseringar kan också avse olika reservdelar och Storhagen (2003) menar 

på att det är väldigt viktigt att begränsa antalet reservdelar i ett reservdelslager 

vilket kan ske genom att en standardisering av dessa eftersträvas. På SKKP sker 

kontinuerligt arbete med att noga se över vilka leverantörer de väljer för att 

blandat annat kunna hålla antalet reservdelar nere. 

 Kapitelsammanfattning 7.4

Utifrån den analys som gjorts har några specifika förbättringsområden för SKKP 

urskilts. Dessa har identifierats genom observationer och utförda intervjuer på 

både SKKP och benchmarkobjekten. Med förutsättningen att SKKP har mycket 

kapital bundet i förrådet och vill minska detta krävs ett arbetssätt för hur denna 

minskning ska möjliggöras. Detta arbetssätt måste vara standardiserat, 

strukturerat och användarvänligt vilket är något som inte finns idag. Vidare finns 

ingen uppdelning mellan de olika artiklarna på förrådet på SKKP idag och de 

använder sig i väldigt liten utsträckning av den historik som finns tillgänglig. 
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8 Arbete med fokus att sänka kapitalbindning 
Utifrån den analys som gjorts kommer det i detta kapitel ges rekommendationer 

som är kopplade till studiens syfte. Rekommendationerna består i första hand av en 

klassificering och handlingsplan som syftar till att sänka kapitalbindningen men 

det kommer även finnas några mindre förslag för förbättringar. 

 Rekommendationer 8.1

Utifrån vad som beskrivits i metodkapitlet i detta examensarbete har dessa 

förslag tagits fram genom att både söka kunskap i befintliga teorier, besöka och 

intervjua personer på andra företag inom pappersindustrin för att se hur de 

arbetar och samtidigt som dialog har förts med personal på SKKP. Utifrån 

ostrukturerade intervjuer som kontinuerligt skett med personal på SKKP har det 

framkommit att en viktig faktor för att de slutgiltiga rekommendationerna ska 

användas är att de är relativt enkla att implementera och lätta att arbeta med. 

Många av de personer som författarna till examensarbetet har pratat med under 

tiden på SKKP menar på att om förslagen är för komplicerade kommer de inte att 

användas. Med detta i beaktande och utifrån examensarbetets syfte har 

författarna till examensarbete tagit fram några olika förslag. De förslag som 

framtagits för att möta syftet med studien är:  

 

 Kunskapsöverföring och standardiserat arbete 

 

 ABC-Klassificering 

 

 Handlingsplan för minskad kapitalbindning 

 

 Utökad användning av det befintliga datasystemet 

 

 Systemmässig uppdelning av förrådet 

 

Nedan beskrivs varje enskild rekommendation utförligt. 

 Kunskapsöverföring och standardiserat arbete 8.1.1

Den inledande rekommendationen är en viktig del och lite av ett genomgående 

tema för de fyra kommande rekommendationerna och avser att börja arbeta mer 

standardiserat för att säkra kunskapsöverföring och möjliggöra ett jämnt och 

högt resultat för olika arbetsuppgifter. Då detta examensarbete fokuserats kring 

reservdelslagret och således förrådet på SKKP kommer rekommendationen som 

följer om standardisering fokuseras på processer vid dessa områden, författarna 

tror dock att en högre standardiseringsgrad generellt över hela SKKP är något 

som skulle vara till nytta för dem.  
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Ett tankesätt för att hantera standardisering är metoden 5 S och genom att utgå 

från de olika stegen i modellen menar författarna till examensarbetet att stora 

fördelar skulle erhållas. Nedan visas de steg som ingår i 5 S enligt Segerstedt 

(2008): 

 

 ”Sortera: Separera det nödvändiga från det överflödiga, inkluderat verktyg, 

komponenter, material och dokumentation. Avlägsna sedan det onödiga.” 

 ”Strukturera: Ordna eller arrangera det som är kvar på ett sådant sätt att 

allt har sin egen plats och organisera sedan arbetsområdet så att det är lätt 

att hitta det som söks. Förenkla, systematisera och visualisera.” 

 ”Städa: Städa både egen och gemensam arbetsplats och håll arbetsytorna 

rena.” 

 ”Standardisera: Skapa gemensamma rutiner, ett bästa sätt att utföra 

arbetena; upprätta scheman och metoder för att verkställa ordning, 

städning och sortering.” 

 ”Självdisciplin/Skapa vana: Skapa discipliner för egen och andras del för 

att genomföra de första fyra S:n så att samtliga medarbetare förstår, 

verkar och följer de regler som är uppsatta.” 

 

Att arbeta enligt dessa steg skulle hjälpa SKKP att bli effektivare eftersom ett 

sådant här arbetssätt tar ett helhetsgrepp över verksamheten och styr det i rätt 

riktning.  Det finns många fördelar med att arbeta med 5 S då det handlar om att 

sortera och avlägsna allt onödigt sedan arrangera det som är kvar vilket ger 

förenklingar. Hålla rent på arbetsplatser är egentligen en självklarhet men bör 

ändå poängteras, vidare ska gemensamma rutiner tas fram och skapa en vana i 

hela organisationen om hur saker ska göras. Denna metod skapar ett bra 

arbetssätt för förrådet och dess personal att förhålla sig till då den ger en 

uppstrukturering som inte tidigare funnits. Det ska sägas att samtliga punkter 

har det arbetats efter var för sig men däremot aldrig uppstyrt som en 

helhetsmetod vid förrådet. 

 

Vad som ska göras inom varje steg vid förrådet ligger utanför det här 

examensarbetets syfte och implementering ligger utanför avgränsningarna men 

författarna tror att en metod som detta är något som SKKP i allmänhet och 

förrådet i synnerhet bör titta närmare på och utvärdera.  

 ABC-klassificering 8.1.2

Som ett första steg för att få en minskad kapitalbindning bör en klassificering av 

reservdelarna genomföras för att se vilka artiklar som binder mest kapital. 

Klassificeringen bör vara enkel och behandla det som är viktigast, alltså 

lagervärdet eftersom det är detta som behöver minskas vid SKKP. En 

klassificering bidrar också till en början på ett mer standardiserat arbetssätt som 

SKKP är i behov av.  
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Författarna rekommenderar att använda sig av en ABC-analys som 

klassificeringsverktyg då det är en modell som enkelt kan appliceras och är lätt 

att förstå sig på, modellen är också tydlig vilket är bra då det leder till en enklare 

överblick av klassificeringen. I Idhammar vilket är det underhållssystem som 

SKKP använder sig av finns också möjligheter att klassificera de olika artiklarna 

utifrån en ABC-klassificering, en funktion som idag inte används. I en vanlig ABC-

klassificering kopplas volymvärde mot antal artiklar, vilket kan bli lite 

missvisande för ett reservdelslager där det för vissa artiklar inte sker någon 

förbrukning. Därför tror författarna att en modifierad ABC-klassificering löser 

detta problem och kommer att vara det bästa verktyget då den utöver att vara 

enkel också blir väldigt användbar. Den klassificering författarna tänkt sig som 

kan vara intressant är en där lagervärdet används då det är dessa siffror som 

visar på kapitalbindning. Författarna tänker sig att lagervärden används och de 

artiklar som är de 20 % dyraste får ett A och sedan nästa 30 % får B, resten får 

ett C. A artiklarna ska sedan börja jobbas med genom att följa handlingsplanen 

för minskad kapitalbindning och när det är klart går arbetet över på B artiklar 

och finns tid ska även C artiklarna gås igenom. Att använda sig av lagervärde i en 

ABC-klassificering kan verka lite speciellt då det är ett sådant värde som kan gå 

upp och ner dagligen vilket innebär att artiklar ofta kan växla mellan klasserna. 

Dock spelar detta mindre roll då fokus ligger på att få ner kapitalbindning och 

insatserna ska läggas där det gör mest nytta alltså på de artiklar som binder mest 

kapital.  

 Handlingsplan för minskad kapitalbindning 8.1.3

För att möjliggöra ett arbete med att minska kapitalbindning för SKKP krävs ett 

strukturerat arbetssätt som är väl förankrat inom organisationen och fungerar 

som en standard för arbetet med att minska kapitalbindningen. En sådan 

standard är inget som finns idag på SKKP vilket medför att när arbete med att 

minska kapitalbindning sker utförs det på olika sätt av olika personer och det 

finns ingen säkerhet att den kunskap som finns stannar inom företaget.  

Författarna föreslår att det arbetet ska åskådliggöras genom en handlingsplan 

som sedan ska fungera som ett styrdokument för arbetet med att minska 

kapitalbindningen för förrådet på SKKP.  

 

En förutsättning för denna handlingsplan är att en klassificering är gjord för att 

på ett enkelt sätt få en överblick av vilka artiklar i förrådet som bidrar till mest 

kapitalbindning och utifrån dem påbörja arbetet. När artikelklassificeringen har 

gjorts ska arbetet fortskrida med att strukturerat gå igenom artiklarna var för sig 

med mål att minska kapitalbindningen. Varje sparad krona här ger en krona till 

resultatraden och därför är det viktigt att verkligen fundera igenom varje steg 

och att alltid göra det bästa möjliga.  

 



82 
 

Arbetet ska inledas med att gå igenom de artiklar som klassificerats som A-

artiklar eftersom det är dem som bidrar med högst kapitalbindning i lagret, det 

fortskrider sedan med B-artiklarna och tillslut C-artiklarna i mån av tid och 

möjlighet. Hela arbetet bör dock planeras noggrant hur det ska genomföras och 

inte bara titta på den artikel som bidrar till högsta lagervärdet inom grupperna 

utan rekommendationen är att samla ihop A-artiklar från samma leverantörer 

och genomföra handlingsplanen på dessa efter varandra. Detta eftersom att flera 

av stegen kräver extern kontakt och det kommer då att ge samordningsfördelar 

om de samlas ihop och genomförs tillsammans. Början kan ske med den största 

gruppen antalsmässigt då det troligtvis finns mest jobb att genomföra och 

troligtvis också den som kommer kunna påverka den totala kapitalbindningen 

mest. 

 

Handlingsplanen kommer att fungera bäst för artiklar med stabil efterfrågan 

något som dock inte är fallet för många artiklar. Detta innebär att en del resultat 

blir baserade på bedömningar av personal istället för teoretiskt framtagna vilket 

kan ses negativt. Det ska dock kommas ihåg att inget strukturerat arbete utförs i 

denna stund för att minska kapitalbindning vilket innebär att det mesta som görs 

är en förbättring om det görs på rätt sätt. Vidare kommer många artiklar att gås 

igenom och på så sätt granskas vilket väcker frågan om artikeln fortfarande är 

användbar och nödvändig att ha på förrådet. Dock är den största vinningen med 

en handlingsplan att arbetet blir strukturerat och det kommer alltid vara enkelt 

att veta vilka artiklar som ska tittas närmare på vilket underlättar arbetet med 

att minska kapitalbindning.  

 

Handlingsplanen för artiklarna finns åskådliggjord i Figur 21. Där visas de steg 

som samtliga artiklar ska passera för att i slutändan möjliggöra en minskad 

kapitalbindning på förrådet och förhoppningsvis bättre ekonomiskt resultat för 

SKKP. För att ge en djupare förståelse av vad varje steg i handlingsplanen 

innebär kommer de att förklaras mer djuplodat nedan, samt med en motivering 

till varför det är just dessa steg som finns med.  
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Figur 21-Handlingsplan 

1. Försäljning och skrotning 

I det första steget i handlingsplanen ska artikeln granskas och bestämmas om 

den fortfarande används och behövs för SKKP. Blir svaret ja, fortsätt till nästa 

steg i handlingsplanen. Om svaret är nej, följ listan nedan för att bestämma vad 

som ska göras med artikeln: 

 

1. Lämna tillbaka till leverantör 

2. Modifiera produkten till annat användningsområde 

3. Sälja (Undersök om det finns intresse inom norrsamarbetet, annars 

sälj till andra)   

4. Donera 

5. Skrota 

 

I många fall kommer det första steget vara svårt att genomföra då det troligtvis 

är väldigt länge sedan artikeln köptes in men det är ändå ett steg som inte ska 

förbises då det kan ge mest tillbaka om det fungerar. 

 

2. Ledtider 

I andra steget ska artikelns ledtid uppdateras i systemet då det kan ha skett 

förändringar sedan den köptes in förra gången. Detta görs genom att kontakt tas 
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med leverantör. Ledtiden för artiklarna kommer att ligga till grund för 

säkerhetslager och beställningspunkter vilket innebär att det är väldigt viktigt 

att uppdatera ledtiden. Detta steg måste alltså göras noggrant då det är väldigt 

viktigt att få ner ledtider till minimum eftersom att det kommer avgöra hur stort 

antal som behöver finnas av den specifika artikeln vilket kan vara en onödig källa 

till kapitalbindning. Det är här en stor fördel om samtliga artiklar från en enskild 

leverantör finns samlade då det ger samordningsfördelar vid extern kontakt 

vilket sparar tid och resurser. 

 

3. Kritikalitet 

I tredje steget undersöks vilken kritikalitetsbedömning som gjorts av artikeln 

och således vilka riktlinjer som det ska arbetas efter för att det inte ska påverka 

produktionen. Kritikaliteten för artiklarna har tagits fram i reservdelsprojektet 

som bedrivs inom SKKP och syftar till att ge en beskrivning av hur viktig en 

artikel är för produktionen. Samtliga artiklar ges en av följande 

kritikalitetsnivåer: 

 

 Röd röd (Hög hög)  

 Röd (Hög) 

 Gul (Mellan)  

 Grön (Låg)   

 

Denna kritikalitetsbedömning ska sedan ligga till grund för, och påverka alla de 

val som görs hädanefter då kritikaliteten är överordnad de andra faktorerna. 

Detta innebär exempelvis att om det är en artikel som ingår i en 

produktionsprocess som absolut inte får stå still måste det alltid finnas minst en 

på lagret för att snabbt kunna sättas in. Det innebär också att artiklar med lägre 

kritikalitet kan ses över och kanske det då går att få bort dessa helt från förrådet, 

vilket skulle vara bra för att kunna minska kapitalbindningen. Det är också 

därför det är viktigt med kritikalitetsbedömningen av artiklarna innan det andra 

arbetet startar och handlingsplanen genomförs för varje enskild artikel. 

 

4. Säkerhetslager 

Säkerhetslager ska tas fram i fjärde steget genom modell om möjligt genom att 

använda sig av information rörande ledtider, kritikalitet, efterfrågan och 

servicegrad. För många artiklar kommer det dock vara svårt att bestämma 

säkerhetslager genom modell eftersom det saknas statistik och/eller att 

förbrukningen är obefintlig, då måste erfarenhet nyttjas. När en sådan 

bedömning görs ska det ske med ledtider och kritikalitet i åtanke, det kan 

dessutom vara bra att ta hjälp av andra medarbetare om de har större kunskap 

av hur förbrukningen ser ut. Ett säkerhetslager kan om det är rätt utformat både 

rädda kritiska situationer och minska kapitalbindningen då ett stort 

säkerhetslager binder onödigt kapital och ett för litet kan leda till brister därför 
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är detta steg viktigt. Nedan visas den ekvationen som ska användas för 

beräkning av säkerhetslager om möjligt: 

 

                                          

 

Säkerhetstiden är en bedömning som måste göras utifrån erfarenhet om hur lång 

maximal leveransförsening som det kan bli. Den förväntade förbrukningen per 

tidsenhet som exempelvis kan vara ett år behöver också bedömas men kan 

grundas i statistiken för förbrukningen tidigare år. Dessa två multipliceras sedan 

ihop och bildar då säkerhetslagret. 

  

5. Beställningspunkt 

I det femte steget ska beställningspunkten ses över utifrån säkerhetslager och 

efterfrågan under ledtiden, bestäm därefter den nya beställningspunkten. 

Beställningspunkten ska bestämmas enligt modell om möjligt annars måste 

erfarenhet användas och då är det viktigt att medarbetare med lång erfarenhet 

som besitter kunskap om artikeln blir inblandade. För att räkna ut 

säkerhetslager används ekvation: 

 

                                                            

 

6. Samarbeten med de andra bruken 

I det sjätte steget ska beslut tas om artikeln är intressant för att ha med i ett 

samarbete med de andra bruken. Om ja, skriv upp och spara för att senare ta 

kontakt inom norrsamarbetet. Samtal angående nya artiklar kan antingen tas vid 

ordinarie möten eller om tid finns prova få till extramöte om det finns 

möjligheter till stora besparingar. Samarbeten har tidigare bara skett inom vissa 

speciella typer av reservdelar och då en hel grupp av artiklar, detta borde kunna 

utvecklas så även stora och dyra enskilda reservdelar kommer med i samarbetet 

då det skulle gynna alla inblandade företag.     

 

7. Samarbeten med leverantörer 

I det sjunde steget ska beslut tas om artikeln är intressant för att ha med i ett 

djupare samarbete med en leverantör. Om ja, skriv upp och samla ihop de 

artiklar som har samma leverantör och med hjälp av inköpsavdelning försök få 

till bättre avtal och fördjupa samarbetet. Se över möjligheterna att:  

 

 Lokala leverantörer håller lager åt SKKP vid sina egna anläggningar 

 Leverantörer håller lager med olika kritiska tider på liknande sätt som 

Momentum gör. 

 Leverantörer håller lager vid SKKP(Konsignationslager eller VMI). 

 Hitta leverantörer som kan standardisera reservdelar 
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Motivering av stegen i handlingsplanen 

I det första steget i handlingsplanen uppdateras ledtiderna eftersom det är en 

aktivitet som med fördel görs för samtliga A-artiklar som har samma leverantör. 

Vilket gör det smidigt att ha det som första steg. Det är också en väldigt viktig 

punkt då de andra stegen bygger på vad ledtiden är och således måste den finnas 

med och gärna i början.    

 

I nästa steg börjar däremot det artikelspecifika arbetet och då handlar det om att 

kolla upp vilken kritikalitet som artiklarna har och som ovan nämnt är 

kritikaliteten överordnad de andra stegen. Kritikaliteten ligger precis som 

ledtiden också till grund för det fortsatta arbetet och bör därför ligga tidigt i en 

handlingsplan. 

 

Säkerhetslager är det tredje steget och eftersom att det bygger på de två tidigare 

stegen och ligger till grund för det fjärde är den rätt placerad i handlingsplanen. 

Detta steg är viktigt då den påverkar både kapitalbindningen och de brister som 

kan uppkomma vid för snålt tilltaget lager. Ett optimalt säkerhetslager bör 

således vara av hög prioritet att få till för SKKP. 

 

Att använda beställningspunkt är ett viktigt arbetssätt för SKKP och således 

borde det arbetas med att få till optimala beställningspunkter. En bra satt 

beställningspunkt bidrar både till att kapitalbindningen hålls till ett minimum 

och att det aldrig blir brister. Beställningspunkten bygger på vad som kommit 

fram under tidigare stegen, ledtid, kritikalitet och säkerhetslager. 

 

Samarbeten med de andra bruken inom norrsamarbetet är en viktig del av 

arbetet med att minska kapitalbindning just nu och således ett viktigt steg även i 

denna handlingsplan. Om det går att få till ett samarbete med fler artiklar skulle 

det givetvis sänka kapitalbindningen vilket skulle gynna SKKP. 

 

Att utöka och få till nya samarbeten med leverantörer skulle vara bra för SKKP 

då det är en bra metod för att minska på kapitalbindning och andra kostnader. 

Detta steg skulle definitivt behöva arbetas med mycket då det troligtvis finns 

mycket att göra och säkerligen finns en hel del besparingar som kan göras.  

 Utökad användning av det befintliga datasystemet 8.1.4

På SKKP infördes ett nytt datasystem för underhållsverksamheten och således 

för förrådet i början av 2011. Författarna upplever att det nya datasystemet inte 

riktigt utnyttjas till dess fulla kapacitet vilket därav renderar i en 

rekommendation rörande datasystemet. Mer specifikt syftar rekommendationen 

till tre huvudområden för datasystemet, dessa är: 

 

 Historik 
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 Förbrukningsmönster  

 Nyckeltal 

 

Rörande historik syftar författarna till att föra över historik från det gamla 

datasystemet till det nya för att göra den lättillgänglig och möjlig att arbeta med. 

Som det är idag finns historiken för förrådet tillgänglig men eftersom att den är 

jobbig att ta fram från det gamla datasystemet använder dem den inte vilket kan 

rendera i att samma misstag görs flera gånger. Genom att titta på 

uttagshistoriken kan förbrukningsmönster urskiljas vilket huvudområde två för 

datasystemet avser. Med dessa förbrukningsmönster kan information erhållas 

rörande både hur beställningspunkter och säkerhetslager ska utformas.  Det ger 

också information rörande vilka artiklar det kan vara aktuellt att exempelvis 

lagerhålla gemensamt med konkurrenter. Vidare som huvudområde tre syftar till 

bör några nyckeltal bestämmas för att sedan arbetas utifrån. Dessa nyckeltal bör 

tydligt framgå för vardera artikel i datasystemet och syftet med dem är att 

snabbt kunna förstå förändringar och kunna agera utifrån dem. Tre relevanta 

nyckeltal för förrådsartiklarna på SKKP är enligt författarna 

omsättningshastighet, genomsnittslager samt lagervärde och dessa bör således 

åskådliggöras enkelt och eventuellt också automatiskt flaggas för vid större 

förändringar. Rekommendationen med avseende på datasystemet syftar till att 

förenklar arbetet med de andra rekommendationerna men också arbetet överlag 

med förrådsartiklarna. Att utnyttja de befintliga funktionerna är generellt för 

hela rekommendationen om datasystemet men även för ABC-klassificeringen 

som tidigare föreslagits, i datasystemet på SKKP finns en funktion för där ett A, B 

eller C kan väljas för vardera artikel i systemet men som inte används idag då de 

inte använder sig av någon typ av klassificering för de olika artiklarna. Detta bör 

enligt författarna efter utförandet av en klassificering åskådliggöras tydligt i 

systemet. Vidare bör också några andra viktiga logistiska begrepp i form av 

ledtider för artiklarna, saldo, orderkvantiteter och säkerhetslager åskådliggöras 

för att underlätta arbetet med artiklarna i förrådet.  

 Systemmässig uppdelning av förrådet 8.1.5

Som det ser ut idag på SKKP ligger det ungefär 26 000 artiklar under vad som 

benämns som förrådet och där ingår reservdelar, låneverktyg, förnödenheter 

och produktionsmaterial. De har använt sig av en varugruppsindelning men 

något de successivt gått ifrån då många varugrupper är utan namn, vissa artiklar 

inte ligger under någon varugrupp och vissa artiklar ligger under fel varugrupp. 

Idag finns således ingen uppdelning för de olika förrådsartiklarna vilket det 

enligt intervjuer på SKKP har framkommit bidrar till svårigheter i att ta fram och 

tolka statistik. Det går idag inte att säga hur mycket av de cirka 100 miljonerna 

som binds i kapital i form av exempelvis reservdelar eller i förnödenheter. Vad 

som rekommenderas är ingen layoutmässig förändring utan enligt författarna 

bör fokus ligga på att i systemet dela upp de olika förrådsartiklarna i tre typer av 
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lager; reservdelar, låneverktyg och förnödenheter. Detta är enligt intervjuer med 

systemkunniga på SKKP något som är möjligt och utifrån förrådsansvarige något 

som skulle underlätta arbetet, skapa bättre ordning och ge möjligheter att visa 

på mer korrekt statistik rörande förrådsvärdet för de olika typerna av artiklar. 

Utifrån bland annat Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson (2003) ges även stöd i teorin 

till att dela upp förrådsartiklar i grupper utifrån liknande attribut då det 

förenklar styrningen av dessa. En uppdelning kan också ses som ett led i att börja 

arbeta mer strukturerat, en uppdelning skulle leda till att överflödig artiklar 

enklare skulle åskådliggöras, mer lättillgängligt i underhållssystemet, lättare att 

följa förändringar i lagervärde för vardera av de olika grupperingarna likt de 

kontinuerligt gör på Billerud Karlsborg.  

 

Mer praktiskt syftar författarna till att specificera vad som bör klassas som en 

reservdel, ett låneverktyg och en förnödenhet för att således kunna göra en 

uppdelning i underhållssystemt.  Detta arbete bör också dokumenteras för att 

vid uppkomsten av nya artiklar ha en standard att utgå ifrån. Detta är ett arbete 

som kräver kunskap rörande de olika förrådsartiklarna men är något som skulle 

underlätta delar av arbetet med förrådsartiklarna i förlängningen. Författarna 

tror att tre grupper är en lämplig uppdelning samt att alla typer av artiklar som 

finns i förrådet då kan härldeas till någon av grupperna. En essentiell del i 

uppdelningen och kärnan till uppkomsten av denna rekommendation är att 

särskilja reservdelarna från de andra förrådsartiklarna för att bland annat 

möjliggöra en mer kontinuerlig ekonomisk uppföljning och förenkla arbetet med 

att minska kapitalbindningen för dessa. Att sedan också skilja på förnödenheter 

och låneverktyg i underhållssystemet lämpar sig också bra då de har väldigt 

olika karraktärsdrag. Nedan kommer uppdelningen förtydligas samt vilka typer 

av artiklar som bör ingå i vardera grupp att redogöras för: 

 

 Reservdelar: I gruppen reservdelar bör alla reservdelar ingå, både de 

med känd och okänd efterfrågan samt även de som köps in i samband 

med projekt som investering och då ligger utan lagervärde i förrådet. 

Smörjolja och liknande artiklar bör inte ingå i gruppen reservdelar utan 

bör placeras i förnödenheter.  

 

 Låneverktyg: Under låneverktyg bör de artiklar som ligger i förrådet 

men lånas ut till olika avdelningar på SKKP där behov finns förekomma. 

Dessa har redan bekostats av anläggningen och ligger med ett nollvärde i 

underhållssystemet. Andra anläggningsrelaterade artiklar som 

exempelvis förvaringsskåp och varningsskyltar bör också ligga i denna 

grupp.  

 

 Förnödenheter: Artiklar som inte ingår i reservdelar och låneverktyg 

bör placeras här. Materiel som direkt används i produktionen för 
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tillverkning av de producerade varorna men som tillhör förrådet bör 

således placeras här.  

 

Denna rekommendation har i stora delar samma tankesätt som ligger bakom 

metoden 5 S som beskrivits. Fler av de olika tankesätt som grundar sig i metoden 

5 S är också något som SKKP skulle kunna börja jobba utifrån och som föreslagits 

i första rekommendation rörande kunskapsöverföring och standardiserat arbete. 

Flertalet författare och även författarna till denna examensarbetsrapport menar 

på att 5 S är ett tankesätt som är väldigt fördelaktigt att arbeta efter och en 

uppdelning av förrådet skulle förenkla ett sådant arbete samt strukturera upp i 

underhållssystemet för förrådet.  

 Kapitelsammanfattning 8.2

De fem rekommendationerna som givits i detta kapitel är grundade i teorier och 

framtagna utifrån kontinuerlig diskussion med SKKP för att således säkerställa 

ett användbart resultat. Vidare har också studiebesöken på de två 

benchmarkobjekten bidragit med viktig inspiration. De lämnade 

rekommendationerna är kunskapsöverföring och standardiserat arbete, ABC-

klassificering, handlingsplan för minskad kapitalbindning, utökad användning av 

det befintliga datasystemet och systemmässig uppdelning av förrådet. I nästa 

kapitel kommer en återkoppling till studiens syfte att redovisas. 
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9 Respons till syfte och forskningsfrågor  
I detta kapitel kommer en återkoppling till studiens syfte tillika forskningsproblem 

samt de uppställda forskningsfrågorna att ske. Detta kommer göras genom att 

delar av examensarbetet sammanfattas och återberättas.    

 Studiens syfte 9.1

Studiens syfte formulerades som ett forskningsproblem enligt nedan. 

 

Hur ska reservdelar systematiseras och struktureras för att möjliggöra en effektiv 

reservdelshantering som ska leda till minskad kapitalbindning för företag inom 

pappersindustrin? 

 

Detta examensarbete har utmynnat i ett antal rekommendationer vilket bland 

annat är en föreslagen klassificering utifrån gällande förutsättningar och 

framtagandet av en handlingsplan för minskad kapitalbindning. Ytterligare 

rekommendationer är att använda datasystemets funktioner i större 

utsträckning för att utnyttja den historik som finns att tillgå och att särskilja 

olika typer av artiklar i förrådet för att ge en bättre struktur och en enklare 

hantering. Vidare rekommenderas också att börja arbeta mer standardiserat för 

att säkerställa kvaliteten i arbetet och minska riskerna för att kunskap går 

förlorad. 

 Forskningsfrågor 9.1.1

Vilka teorier och modeller är användbara inom lager och lagerstyrning för att på 

ett effektivt sätt klassificera, strukturera och arbeta med reservdelar? 

  

En teoretisk referensram presenteras där tre huvudområden redovisas som alla 

är användbara inom lager och lagerstyrning för att effektivt kunna klassificera, 

strukturera och arbeta med reservdelar. Dessa huvudområden är logistik och 

lagerhantering, reservdelshantering samt samarbete och standardisering. Under 

var och en av dessa tre huvudområden specificeras modeller och teorier som 

sedan ligger till grund för den utförda analysen. Några av de teorier som lyfts 

fram rör lagerstyrning, olika typer av lager, hur överskottslager bör behandlas, 

kapitalbindning, säkerhetslager, beställningspunkter, ABC-klassificering, 

samarbete samt standardisering.  

 

Hur bedrivs verksamheten med avseende på reservdelar och lagerstyrning för 

företag inom pappersindustrin? 

 

På SKKP sker produktionen kontinuerligt och därför behövs reservdelar för att 

kunna underhålla fabriken. Dessa reservdelar ligger under förrådet tillsammans 

med förnödenheter och låneverktyg och binder mycket kapital för SKKP. För att 

visa på vikten av reservdelar samt ge en förståelse för tillverkningsprocessen har 
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papperstillverkningen beskrivits för SKKP. Vidare har förrådet och de 

kringliggande funktionerna mer djupgående redogjorts för, för att senare 

förklara de olika situationer som artiklarna i förrådet kan ställas inför. Med 

situationer syftas bland annat till inköp, försäljning, skrotning och uttag. Hur de 

olika artiklarna handhas, både ur systemsynpunkt och praktiskt, har också 

beskrivits. Avslutningsvis har olika samarbeten som SKKP befinner sig i samt ett 

pågående projekt rörande kritikalitetsbedömning avhandlats. 

  

Genom besök, intervjuer och observationer på två andra bruk, Billerud Karlsborg 

och SCA Munksund, har deras förråd och kringliggande funktioner beskrivits. 

Detta i syfte att åskådliggöra hur den dagliga verksamheten rörande 

reservdelhantering fortlöper för dem samt identifiera idéer om förbättringar för 

SKKP:s reservdelshantering. För dessa två bruk har inte tillverkningsprocessen 

beskrivits utan fokus har legat på deras förråd samt hanteringen av reservdelar.  

Dessa tre nulägesbeskrivningar har sedan tillsammans med den teoretiska 

referensramen legat till grund för den analys som utförts. 

 

Hur bör reservdelslager styras och ledas för att reducera kapitalbindning? 

 

Utifrån den utförda analysen som bygger på den teoretiska referensramen samt 

de tre nulägesbeskrivningarna har fem rekommendationer för att möjliggöra en 

minskad kapitalbindning för reservdelslager tagits fram. Dessa fem 

rekommendationer är: 

 

 Kunskapsöverföring och standardiserat arbete 

 ABC-klassificering 

 Handlingsplan för minskad kapitalbindning 

 Utökad användning av det befintliga datasystemet 

 Systemmässig uppdelning av förrådet 

 

Motivering till dessa rekommendationer samt vad de djupare innefattar har 

också redogjorts för. 

 Kapitelsammanfattning 9.2

Detta kapitel har återkopplat till det forskningsproblem samt de 

forskningsfrågor som inledningsvis ställdes. Delar av examensarbetet har 

sammanfattats och resumerats. I kommande kapitel vilket också är det sista 

kommer slutsats och diskussion rörande resultatet att hållas och förslag till 

fortsatt forskning kommer också att ges.  
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10 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel kommer studiens genomförande samt dess resultat att diskuteras 

samt reflekteras över. Slutligen kommer också förslag på områden för fortsatt 

forskning att ges. 

 

Det här examensarbetet hade sin utgångspunkt i ett syfte som författarna till 

examensarbetet med understöd från handledaren på SKKP arbetat fram. Initialt 

fanns inget specifikt uppslag till examensarbetet från SKKP utan mer ett 

övergripande problem med flera infallsvinklar. Problemet rörde hög 

kapitalbindning på SKKP:s förråd där en stor del av de innevarande artiklarna 

var reservdelar. Med utgångspunkt i det och vetskapen om att ett projekt 

rörande kritikalitetsbedömning för reservdelar fortlöpte på SKKP började 

arbetet med att beskriva nulägessituationen för att därefter kunna upprätta ett 

syfte och avgränsningar för examensarbetet. I ett tidigt skede i examensarbetet 

undersöktes möjligheter att kombinera den pågående kritikalitetsbedömningen 

med andra relevanta faktorer för att vidare kunna klassificera artiklarna vilket 

visade sig vara för komplicerat och för tidskrävande och resultatet skulle således 

inte vara användbart. Genomgående för de rekommendationerna som givits är 

att de ska vara teoretiskt grundade men också genomförbara. Vidare syftar också 

rekommendationerna vikten av att arbeta standardiserat vilket författarna med 

stöd i teorin anser vara ett viktigt steg i att arbeta med att reducera 

kapitalbindning i förrådet. Idag sker många av de åtgärder mot att minska 

kapitalbindning sporadiskt på SKKP vilket de givna rekommendationerna i 

examensarbetet syftar till att frångå. Då delar av examensarbetet har bedrivits 

på SKKP har ständigt tillfällen getts att diskutera de teser och förslag som 

författarna haft för att således kunna verifiera och säkerställa att de ser nytta i de 

förslag som tagits fram.  

 

De metoder som har använts vid framställningen av nulägesbeskrivningen anser 

författarna vara tillförlitliga då både egna observationer samt intervjuer gjorts. 

Intervjuerna har också skett med flertalet personer på SKKP om samma 

områden vilket har gett flera infallsvinklar från olika funktioner inom 

organisationen och således säkerställt de erhållna svaren. Vidare har den 

teoretiska referensramen byggts upp utifrån både litteratur och artiklar där 

stora delar av den nämnda teorin är uppbygg av flera för varandra oberoende 

källor.   

 

En väldigt intressant del i examensarbetet, både personligt för författarna och 

för examensarbetets resultat, var benchmarkingen på två andra bruken, Billerud 

Karlsborg och SCA Munksund. Där gavs tillfälle att se hur andra inom samma 

bransch hanterade de problem som fanns rörande förrådsstyrning och 

reservdelshantering. Dessa besök har både fungerat som inspirationskällor men 
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också bekräftelsekällor för både olika teser författarna haft men också för hur de 

arbetar på SKKP. Vidare gav också dessa besök en djupare förståelse för 

pappersindustrin och vilka problem de dagligen ställs inför. 

 

En ytterligare intressant sak att nämna är att handledaren för examensarbetet på 

SKKP i samband med avslutandet av examensarbetet kommer att påbörja en ny 

tjänst vid bruket. Tjänsten innebär att 50 procent av arbetstiden kommer läggas 

på att arbete med att minska kapitalbindning för förrådsartiklarna och då främst 

reservdelar.  Enligt egen utsago kommer hon då att nyttja detta examensarbete 

och utgå från delar av de rekommendationerna som givits. Vidare har 

arbetsprocessen för detta examensarbete också väckt många nya tankar för 

henne som kommer vara till hjälp i samband med den nya tjänsten.  

 Fortsatt forskning 10.1

Som fortsatt forskning tror författarna att en intressant möjlighet skulle vara att 

genomföra en implementering av de rekommendationer som givits samt att 

utvärdera detta efter en tidsperiod om det gett något resultat. Vidare tror 

författarna att det skulle vara bra att även undersöka generaliserbarheten för 

resultaten och de rekommendationer som givits och om det skulle vara 

tillämpbart på andra företag.  

 

Även rekommendationen som lämnades att undersöka metoden 5 S och om den 

skulle vara något som passar för SKKP i allmänhet och förrådet i synnerhet 

skulle vara av intresse att undersöka närmare. Detta eftersom att en sådan 

metod innebär ett övergripande arbete med att få bort överflöd och allt som är 

onödigt, vilket leder till förbättringar inom flera områden.   

 

Den sista punkten som författarna har identifierat som ett möjligt 

forskningsområde är att titta närmare på fördjupade samarbeten inom 

norrsamarbetet. Detta skulle kunna vara en stor möjlighet till minskade 

kostnader för alla inbladade och enligt teorin ligga rätt i tiden.  
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Bilaga 1-Intervjuguide SSKP 
Förrådsansvarig 

Organisatoriskt 

Hur ser organisationen ut på förrådet? Egen avdelning eller hur fungerar det? 

Vem har tillgång till lagret, och hur fungerar det? 

Förråd 

Hur stor del av förrådet är reservdelar och hur mycket är förbrukningsmateriel, 

finns siffror? 

Hur stor del av förrådet är investeringar, finns siffror? 

Hur sätter ni lagervärde på reparerade artiklar? 

Reservdelar 

Hur arbetar ni med reservdelar?  

Hur fungerar processen med reservdelar från inköp till användning, både för 

nyköp och återköp? 

Hur ser inköpsprocessen ut för reservdelsartiklar?  

Vilka olika typer av reservdelar finns det? Är de uppdelade på något sätt? 

Speciella reservdelar? 

Vilka reservdelar används mest? Finns siffror på det? 

Känner du till reservdel som inte har rörts på väldigt länge? Hur arbetar Ni med 

dem? 

När beställningar av reservdelar görs, hur går det till? Vem får göra 

beställningar? Hur är inköpsavdelningen inblandade?  

Var belastas kostnaderna för reservdelar? Vilka är alternativen och vilka av dem 

är vanligast? 

Ser ni några fördelar med att klassificera era reservdelar? Hur ser en bra 

klassificering ut för er och hur hade den hjälpt dig och organisationen i ditt/ert 

arbete? Vilka kriterier anser ni vara viktiga i en klassificering? 

Vilka är de största problemen i arbetet med reservdelar? 

Samarbeten 



 
 

Samarbetet med de andra bruken (inom koncern och andra företag), hur 

fungerar det? Vad ser ni för möjligheter med detta? Hur ser ett bra samarbete ut 

för er och på vilket sätt skulle det hjälpa er i ert arbete? 

Vilka samarbeten med leverantörer har ni och hur fungerar de rent praktiskt och 

är det bra för er? Finns det förbättringar och vill ni se fler eller färre samarbeten, 

varför?  

Allmänt 

Vilka utmaningar och problem anser ni vara de största i ditt jobb som 

förrådsansvarig? 

Känner ni till något bruk/företag som arbetar på ett väldigt bra sätt med 

reservdelar och deras förråd? 

Har ni några brister som ni känner till? Pågående projekt? Förbättringar? 

Hur skulle ni göra om ni fick starta upp allting på nytt? Vad skulle ni ha gjort 

annorlunda?  

 

Inköpsavdelningen 

Organisatoriskt 

Hur ser inköpsavdelning ut organisatoriskt? 

Är det uppdelat efter vad som köps in eller arbetar Ni med alla olika typer av 

inköp? 

Allmänt om inköpsavdelningen på SKKP. 

Inköpsprocessen 

Hur ser inköpsprocessen ut? 

Skiljer den sig åt för inköp av reservdelar och exempelvis råmaterial, I så fall 

hur? 

Hur skiljer sig processerna åt rörande nyköp, återköp, investeringar? 

Exemplifiera gärna med en eller flera artiklar. 

Förrådet 

Hur ser Er kontakt med reservdelar ut? Nyköp, återköp, investeringar… 

Hur fungerar ert arbete allmänt med saker som tillhör förrådet? Låneverktyg, 

Förnödenheter(kaffe, handskar, skor etcetera).  



 
 

Inköpsförfarandet rörande investeringar? 

Leverantörer 

Hur ser ert arbete med leverantörer ut? 

Har ni rätt leverantörer, både till antal och utifrån vad de levererar? Varför?  

Skulle ni vilja fördjupa samarbetet med vissa leverantörer och finns det något 

arbete med detta? Allmänt och specifikt för reservdelar.  

Hur arbetar Ni med leverantörsbedömning? Särskilda faktorer? 

Ekonomiavdelningen 

Organisatoriskt 

Hur ser ekonomiavdelningen ut organisatoriskt?  

Jobbar ni med olika saker?  

Allmänt om ekonomiavdelningen på SKKP. 

Investeringar 

Vad gäller för investeringar?  

Hur är Ni berörda vad gäller investeringar, både reservdelar och maskiner?  

Hur är möjligheterna att göra redan inköpta reservdelar till investeringar i 

efterhand? 

Förrådet 

Hur ser Er kontakt ut med förrådet i allmänhet och reservdelar i synnerhet ut?  

I förrådet ligger många artiklar med nollvärde, hur påverkar det ert arbete och 

vad beror det på? Hur påverkar det bokföringen? 

Er åsikt om de befintliga lagernivåerna, upplever Ni att det behöver ske några 

förändringar? 

Allmänna åsikter om förrådet? 

Hur skulle ert arbete påverkas av en uppdelning av förrådet? Att eventuellt ha 

reservdelar skiljt från låneverktyg och förbrukningsmateriel. 

  



 
 

Bilaga 2-Intervjuguide benchmarking 

Organisatoriskt 

Hur ser organisationen ut? Hur fungerar det, egen avdelning?  

 

Vem har tillgång till lagret, och hur fungerar det? 

 

Vad använder ni er av för lagersystem och hur fungerar det? 

 

Reservdelar och lager 

Hur ser era lager ut? Uppdelning?  

 

Uppdelning reservdelar och förbrukningsmateriel?  

 

Hur arbetar ni med reservdelar och hur ser det arbetet ut?  

 

Oplanerade stopp, hur arbetar ni för att undvika detta och finns problem? 

 

Reparationer? 

 

Klassificerar ni reservdelar och hur går det till? Vilka kriterier används i sådana 

fall? 

 

Inköp 

Var belastas kostnaderna? 

 

Vem gör beställningar och hur går det till?  

 

Används det några modeller vid inköp?   

 

Hur är inköpsavdelningen inblandad?  

 

Samarbeten 

Samarbetet med de andra bruken både inom koncern och mot andra företag hur 

fungerar det? 

 

Har ni några speciella samarbeten med leverantörer?  

 

Förbättringar 

Känner ni till något bruk/företag som arbetar på ett väldigt bra sätt med 

reservdelar?  

 

Har ni några förbättringsområden där ni borde bli bättre?  



 
 

 

Bedrivs det några projekt som syftar till att förbättra verksamheten?   

 

Hur skulle ni göra om ni fick starta upp allting på nytt? Vad skulle ni ha gjort 

annorlunda?  

  



 
 

Bilaga 3-Uttag från förråd 

 

 
 

 


