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Abstract 
Stora Enso is a global company in the forest industry who has four production 
units in the Gävle/Dala region. The spare parts storage activity is today mainly 
concentrated to each unit, without any bigger cooperation. If any possibilities 
of synergies between the mills are going to be possible it’s important to 
investigate what spare part strategy the mills in the region should use. The 
strategies also involves the possibility of cooperating with other companies in 
the region. 
 
The purpose of this thesis is divided into two parts. The first part is to 
investigate possible spare parts strategies for large industrial companies. The 
second part is to suggest a spare part strategy for Stora Enso in the Gävle/Dala-
region. The thesis is based on literature studies and interviews which makes it a 
qualitative study.  
 
The possible spare part storage strategies identified for large industrial 
companies are: 

� Decentralized warehousing 
� Centralized warehousing 
� Virtual centralized warehousing 
� Differentiated managed warehousing 

 
Another aspect of the spare parts strategies is what type of activity it should be, 
internal, outsourced or subsidiary.  
 
The spare part strategy recommended to Stora Enso in the Gävle/Dala-region is 
the differentiated managed warehousing with virtual cooperation. The 
differentiated strategy means that spare parts with different characteristics is 
managed differently according to value, criticality, demand, if it’s unique or 
not, and the time until need. Since there are only a few common spare parts 
between the units today, and since the possibility of standardizing the unique 
spare parts for the machines are small, the virtual cooperation between the units 
should include side equipment to the machines such as electrical motors, pumps 
and hydraulic equipment. The differentiated strategy should be an internal 
activity while the virtual cooperation can be managed by the subsidiary that 
handles the maintenance in one of the units.  
 
The involvement of other large companies in the region in the virtual 
cooperation is today not an option because the contacted companies are not 
ready for it and because of the obstacles that occur when cooperating with 
companies outside the own group. 
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Sammanfattning 
Stora Enso är ett globalt skogsindustriföretag som har fyra enheter i Gävle/Dala 
regionen. Reservdelshållningen styrs i dagsläget till stor del på respektive enhet 
utan någon större samordning. Om synergieffekter av ett samarbete inom 
reservdelshållningen ska kunna uppnås är det viktigt att undersöka vilken 
reservdelsstrategi som enheterna bör använda i regionen. Inom ramen för 
strategierna ingår också om det finns möjlighet till samarbete med andra 
storindustriföretag i regionen  
 
Syftet med detta arbete är tvådelat. Den första delen handlar om att utifrån teori 
utreda möjliga reservdelsstrategier gällande lagerhållning inom storindustri. 
Den andra delen går ut på att ge förslag på den mest fördelaktiga 
reservdelsstrategin för Stora Enso i Gävle/Dala regionen. Grunden till arbetet 
ligger i litteraturstudier samt intervjuer vilket gör att metoden är av kvalitativ 
karaktär.  
 
De reservdelsstrategier som har identifierats för storindustri är: 

� Decentraliserat lager 
� Centraliserat lager 
� Virtuellt centrallager 
� Differentierad styrning 

 
 
Ytterligare en aspekt på reservdelsstrategierna är vilken verksamhetsform som 
bör användas gällande reservdelshållningen, intern verksamhet, outsourcing 
eller dotterbolag. 
 
Den reservdelsstrategi som rekommenderas för Stora Enso i Gävle/Dala 
regionen är en differentierad styrning och ett virtuellt samarbete. Den 
differentierade styrningen innebär att man behandlar artiklar med olika 
egenskaper gällande värde, kritikalitet, efterfrågan, om artikeln är unik eller 
inte, samt tid tills behov. Eftersom det i dagsläget finns få gemensamma artiklar 
mellan enheterna, samt att möjligheterna till standardisering av maskinspecifika 
delar är små, bör det virtuella samarbetet innefatta kringutrustning till 
maskinerna som exempelvis elmotorer, pumpar och hydralik. Den 
differentierade styrningen bör vara en intern verksamhet medan det virtuella 
samarbetet med fördel kan styras av det dotterbolag som sköter 
underhållsverksamheten på en av enheterna.  
 
Att involvera andra storföretag i regionen i det virtuella samarbetet är i 
dagsläget inte aktuellt eftersom de kontaktade företagen inte är redo för det 
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samt de hinder som uppstår när samarbete ska inledas utanför den egna 
koncernen.
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Ordlista 
  
3PL: Tredjepartslogistik, innebär att en tredje part sköter 

delar eller hela logistikverksamheten hos kundföretaget. 
 
4PL: Fjärdepartslogistik, fungerar som tredjepartslogistik 

men 4PL-företag har ingen egen produktion utan 
fungerar endast som integrerare av flödet. 

 
Bullwhip effekt: Bullwhipeffekten kan beskrivas som att aktörerna i 

försörjningskedjan tar felaktiga beslut rörande den 
kommande efterfrågan. Det resulterar i att desto senare i 
försörjningskedjan en aktör befinner sig desto större 
felaktiga beslut fattas. 

 
EDI: Electronic Data Interchange, betyder att beställningar 

görs direkt i datasystemet 
 
OEM: Original Equipment Manufacturer, dvs det företag som 

levererat de inköpta maskinerna. 
 
Profit 2007: Profit 2007 är ett besparingsprogram inom Stora Enso 

som presenterades 2005 där huvudpunkterna är effektiv 
produktion, effektiv försäljning och distribution, 
kostnadseffektiva stabs- och servicefunktioner samt 
strukturella förbättringar av produktionstillgångarna. 

 
SEAAP: Stora Enso Administrative Applications Program, är ett 

projekt som syftar till att införa affärssystemet SAP/R3 
på alla Stora Ensos enheter. 

 
SKC- nummer:  Ett artikelnummer som är gemensamt för alla 

industriföretag som är anslutna till SSG:s databas. 
 
SSG: Skogsindustriella standardiseringsgruppen är en 

samarbetsorganisation för skogsindustrin med syfte att 
främja standardisering. 

 
UH-personal Underhållspersonal, t ex mekaniker, elektriker och 

tekniker.
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1 Inledning 
I inledningen ges en introduktion till examensarbetet i form av bakgrund, 
problemformulering och syfte. Vidare presenteras avgränsningar i arbetet samt 
en beskrivning av arbetets disposition. 

1.1 Bakgrund 
Det finns mycket forskning som behandlar hur ett byte av strategi inom 
lagerstyrning påverkar de totala logistikkostnaderna och servicenivån till 
kunderna för produkter som är en del av produktionskedjan i producerande 
företag (se t ex Abrahamsson, 1992). Det är inte lika vanligt att forskningen 
berör strategier för artiklar som inte direkt är kopplade till slutprodukten i 
produktionen. Till den senare kategorin hör reservdelar till maskinerna i 
producerande företag. Logistiken kring reservdelar är mycket komplicerad. Det 
beror mycket på att efterfrågan är oregelbunden och svår att förutsäga samt att 
konsekvenserna av brist i lagret kan bli förödande. Många gånger är dessutom 
priset på reservdelarna mycket höga (Fortuin & Martin, 1999).  
 
Tanken med att ha ett regionalt lager för reservdelar där flera företag och 
fabriker samarbetar har funnits en längre tid. Redan 1985 presenterade Deutsch 
et al. ett förslag på hur ett regionalt samarbete inom energisektorn i USA skulle 
kunna se ut. Tankarna har även funnits inom svensk storindustri i allmänhet 
och Stora Enso i synnerhet. Planerna har dock inte genomförts och 
förrådshållning av reservdelar inom svensk storindustri sker idag till större 
delen lokalt på respektive fabrik. Det betyder att det bedrivs verksamhet med 
lagring av reservdelar på ett flertal fabriker inom ett relativt litet geografiskt 
område utan någon större samordning (Storhagen, 1995). 
 

1.2 Problemformulering 
Underhållsverksamheten inom Stora Enso medför idag en stor kostnad och 
kostnaden för lagerhållning och logistik för reservdelar bidrar starkt till den 
totala underhållskostnaden. Pappers- och massaindustrin är inne i en svår 
period där konkurrensen har ökat och priset på papper ligger på en låg nivå. På 
grund av detta har kraven på besparingar inom alla områden i verksamheten 
ökat och besparingar inom reservdelshållning har blivit ett aktuellt ämne. Det 
finns ett antal logistikföretag som hävdar att de kan reducera de totala 
kostnaderna för logistik markant samtidigt som servicenivån ökas eller 
bibehålls om de tillåts ansvara för logistiken. Det som logistikföretagen syftar 
på i första hand är artiklar som är en del av det produktionsflödet. I detta arbete 
behandlas reservdelar till de producerande maskinerna, dvs. artiklar som inte är 
direkt kopplade till produktflödet. Eftersom det är en speciell produktgrupp där 
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efterfrågan är starkt varierande skiljer sig förutsättningarna för ett byte av 
strategi inom denna produktgrupp från ett byte av strategi för egenproducerade 
varor. 
 
Stora Enso har idag fyra enheter med fem massa/pappersbruk inom en radie på 
10 mil i den aktuella regionen och varje bruk har ett eget förråd där reservdelar 
för flera hundra miljoner förrådshålls. I regionen finns dessutom ett antal andra 
stora fabriker som även de har förrådsverksamhet med reservdelar. Stora Enso 
är medvetna om att det finns möjlighet att samordna förrådsverksamheten för 
reservdelar för att uppnå synergieffekter, men det finns en osäkerhet i hur 
samarbetet ska se ut och om det skulle ge några ekonomiska fördelar. 
Dessutom finns farhågor att servicenivå och andra praktiska förutsättningar 
påverkas negativt. 
 
Eftersom det inte har gjorts närmare efterforskningar inom Stora Enso om en 
förändring av strategin för reservdelshållningen skulle generera ekonomiska 
fördelar, kan detta arbete betraktas som en förstudie. Det betyder att studien 
kommer att inrikta sig på att studera teori inom ämnet samt att fånga åsikter och 
tankar kring reservdelshållning och hur insatta personer anser att möjligheterna 
för ändring av strategin för reservdelshållningen ser ut. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är tvådelat: 
 

1. Utifrån teori utreda möjliga reservdelsstrategier gällande lagerhållning 
inom storindustri. 

2. Ge förslag på den mest fördelaktiga reservdelsstrategin för Stora Enso i 
Gävle/Dala regionen. 

 

1.4 Avgränsning 
Detta arbete kommer att fokusera på att ta fram en lämplig reservdelsstrategi 
för Stora Enso i Gävle/Dala-regionen genom litteraturstudier och intervjuer. 
Det betyder att arbetet inte kommer att behandla fakta med ekonomiska siffror. 
 
Det arbetet kommer att behandla är en övergripande reservdelsstrategi, vilket 
betyder att arbetet inte kommer att gå in på enskilda reservdelar i detalj. 
 
Vidare avgränsas arbetet till att geografiskt beröra Gävle/Dala regionen. 
Därmed inte sagt att strategin inte kan appliceras på en större region som 
exempelvis hela Sverige. 
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1.5 Disposition 
Dispositionen av detta arbete följer överlag hur författaren har lagt upp arbetet 
över tiden. Figur 1 visar hur arbetet har lagts upp. 

 
Figur 1: Disposition över arbetet 

 
Dispositionen av arbetet är som följer: 

 
� Första delen i arbetet innefattar kapitel 1-3 och fungerar som en grund 

till fortsättningen. Den innehåller en inledning med problemformulering 
och syfte, ett metodkapitel med metodsynsätt, tillvägagångssätt, 
datainsamling och metodkritik samt en företagsbeskrivning. 

� Andra delen, innefattar kapitel 4-5 i arbetet består av en teoretisk 
referensram samt en teoretisk analys. Den teoretiska referensramen 
ligger till grund för den teoretiska analysen. 

� Den tredje delen i arbetet som innefattar kapitel 6, består av empirin i 
arbetet. Här presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts.  

� Fjärde delen i arbetet är en sammanfattande analys av den teoretiska 
referensramen, teoretiska analysen och empirin. 

� Femte delen i arbetet innefattar en slutsats med rekommendationer i 
kapitel 8 samt en diskussion kring ämnet och vidare forskning i kapitel 9.  
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2 Metod 
I detta avsnitt redovisas olika metodsynsätt samt de metoder och 
tillvägagångssätt som författaren har använt vid insamling av data och 
rapportframställning. 
 

2.1 Undersökningsmetod 
När valet av metod till en studie ska göras måste författaren fatta ett beslut om 
vilken form av undersökning som ska genomföras. De övergripande 
inriktningarna av metoder som författaren kan välja mellan är kvantitativ eller 
kvalitativ metod (Andersen, 1994). 
 

2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Utgångspunkten för en kvantitativ metod är att det som studeras ska göras 
mätbart och undersökningsresultaten ska presenteras numeriskt. Det betyder att 
insamlad data omvandlas till siffror som författarna sedan drar statistiska 
slutsatser från (Bryman 1997).  
 
Den kvalitativa metoden kännetecknas av beskrivande data, dvs. hur individen 
tolkar och formar sin verklighet. Det största problemet med en sådan metod är 
att det kan vara svårt för författaren att se verkligheten utifrån andra 
människors uppfattningar och tolkningar. Ett kvalitativt forskningsresultat är 
också svårt att generalisera eftersom det kan ges flera svar på en och samma 
fråga (Bryman, 1997). Den kvalitativa metoden lämpar sig väl för utforskande 
och tolkande undersökningar där författaren inte har några uppsatta teorier att 
bekräfta (Järvinen, 1999).  
 
De sammanfattade skillnaderna mellan metoderna är att kvalitativa 
undersökningar samlar in texter och ord, medan kvantitativa undersökningar 
samlar in information som kan omvandlas till siffermässiga storheter (Jacobsen 
& Thorsvik, 1995). 
 

2.1.2 Val av undersökningsmetod 
Eftersom upplägget är att detta arbete är en förstudie där erfarenheter och 
åsikter från inblandade parter har en betydande roll är metoden som används i 
arbetet av kvalitativ karaktär. Det betyder att tolkningen av informationen till 
stor del påverkas av författarens förförståelse och bedömningar. 
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2.2 Tillvägagångssätt 
Dispositionen i figur 1 visade översiktligt vilka delar som ingår i arbetet. För 
ytterligare tydliggöra hur de olika delarna i arbetet hänger ihop redovisas en 
modell för tillvägagångssättet, se figur 2. 
 
 
 

 
Figur 2: Tillvägagångsätt i arbetet 
 

1. Inom den första delen av arbetet var en av de viktigaste uppgifterna att 
formulera ett syfte. Ett första utkast med frågeställningar för att visa 
utgångspunkten i examensarbetet finns i bilaga 1. Utifrån dessa 
frågeställningar formulerades sedan syftet samt avgränsningar.  

2. I andra delen har litteraturteori i form av grundläggande logistikteori till 
en början presenterats. Fördjupning har sedan gjorts i litteratur och 
forskning om lagerstyrning i allmänhet och reservdelshållning i 
synnerhet. 

3. Den teoretiska analysen fokuserar på att ta fram olika reservdelsstrategier 
som är möjliga för reservdelshållning inom storindustri.  

4. I empiridelen presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts med 
utgångspunkt från Stora Ensos enheter i Gävle/Dala regionen vidare till 
Stora Enso Centralt och Stora Enso i Finland och avslutningsvis externa 
företag. 

5. I slutsatsen presenteras möjliga reservdelsstrategier samt den 
reservdelsstrategi som rekommenderas för reservdelshållningen inom 

2 1 3 4 
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Stora Enso i Gävle/Dala regionen. Vidare redovisas rekommendationer 
gällande reservdelshållningen och den föreslagna strategin. 

 

2.3 Datainsamling 
Andersen (1994) har identifierat tre huvudmetoder för insamling av data: 
 

� Dokumentstudie 
� Intervju 
� Observation 

 
Det som bör avgöra vilken metod som passar bäst är undersökningens syfte, 
den empiriska grunden, tillgänglig tid samt tillgång till resurser. 

2.3.1 Dokumentstudie 
En dokumentstudie syftar till att studera redan sagda, skrivna eller tryckta 
redogörelser. Exempel på dokumenterat material är litteratur, årsredovisningar, 
tidsskrifter eller informationsblad. När litteraturstudier genomförs är det 
vanligen bäst att gå från att först studera den allmänna litteraturen för att sedan 
fokusera på den speciella litteraturen (Andersen, 1994). 
 
Innan man börjar söka efter källmaterial kan det vara bra att klargöra vilken typ 
av källa eller dokument man använder sig av. Det är mycket viktigt att använda 
sig av en kritisk analysmetod för att kontrollera hur informationen har kommit 
till (Bell, 2000). 
 
Dokumentstudierna i detta arbete har inledningsvis koncentrerats till att studera 
logistiklitteratur för att få en allmän kännedom om ämnet. Därefter har litteratur 
som fokuserar mer på reservdelshållning studerats för att få en fördjupning 
inom det aktuella ämnesområdet. Litteraturen är hämtad både från tryckta 
källor och från databaser. De databaser som använts är Business Source Elite 
och Emerald Insight. Vid sökningen på databaser har inledningsvis ord som 
”logistics”, ” inventory control”, ”warehousing” och ”centralization” använts. 
För att mer fokusera på det aktuella ämnet har därefter ord som ”spare parts”, 
”service parts” ”virtual” och ”aftermarket” lagts till de tidigare sökorden. De 
internetkällor som använts har varit från pålitliga hemsidor och informationen 
har varit relativt vedertagen. Dokument från Stora Ensos intranät har använts 
framförallt till företagsbeskrivningen och till viss del i empirin. 
 



 Metod  
   

 

 7   

2.3.2 Intervjuer 
Intervju innebär att en eller flera personer ställer frågor till en annan person 
eller en grupp. Frågorna kan ställas antingen muntligt via en intervju eller 
skriftligt via ett frågeformulär eller enkät (Andersen, 1994).  
 
Intervjuerna i detta arbete har endast utförts muntligt, detta med tanke på att det 
kan finnas svårigheter med att få in enkätsvar mycket på grund av att 
respondenterna har begränsat med tid. Eftersom arbete är av kvalitativ karaktär 
är det också bra med muntliga kontakter för att kunna fånga respondenternas 
åsikter i ämnet. 
 
En intervju kan vara mer eller mindre strukturerad. Korta intervjuer är som 
regel mer strukturerade medan de långa är mycket öppna. I hårt strukturerade 
intervjuer finns ett antal färdiga frågor och det är upp till intervjuaren att se till 
att varje fråga blir tillräckligt besvarad. I mindre strukturerade intervjuer, även 
kallade semistrukturerade intervjuer, har intervjuaren ett antal frågeområden 
som ska täckas av. För varje fråga tillåts respondenten först berätta fritt varefter 
intervjuaren styr samtalet föra att få ut det som eftersöks. Helt ostrukturerade 
intervjuer kallas också observationsintervjuer, vilket betyder att intervjun ofta 
kombineras med, eller är en del av en deltagande observation. Denna typ av 
intervju påminner om ett ”vanligt” samtal och intervjuaren vet vilken kunskap 
som eftersöks men inte vad den består av. Frågorna är öppna och det finns inga 
förutbestämda frågor (Kylén, 2004). 
 
I detta arbete har författaren framförallt använt semistrukturerade intervjuer. 
Motiveringen till detta är att det var viktigt att fånga åsikter och attityder men 
ändå hitta en viss struktur för att fånga in relevant data. Vissa delar i 
intervjuerna har dock varit helt strukturerade för att fånga in relevant data till 
nulägesbeskrivningen av förrådsverksamheten.  
 
Utgångspunkten i de intervjuer som har genomförts har varit att först intervjua 
personer som är insatta i reservdelshållningen på respektive enhet inom Stora 
Enso i Gävle/Dala regionen. Sedan har personer från Stora Enso centralt 
intervjuats. För att få en insikt i hur Stora Enso har genomfört samarbete i 
andra regioner har intervjuer gjorts med Stora Enso i Finland. Slutligen har 
kontakter tagits externt av två anledningar, dels för att få en insikt vilken 
strategi andra företag har gällande reservdelshållningen men även för att 
undersöka hur det regionala intresset ser ut i regionen. Figur 3 beskriver 
arbetsgången som använts för intervjuer. 
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Figur 3: Arbetsgång för intervjuer 
 
Intervjuerna på var och en av de fyra enheterna har genomförts i grupper om 
två eller tre. I samtliga fall har underhållschefen varit en av respondenterna 
tillsammans med förrådsansvarig och/eller en underhållstekniker. De fyra 
intervjuer som genomförts med personer inom Stora Enso centralt har varit 
enskilda intervjuer och de tre intervjuer som genomförts med Stora Enso i 
Finland har varit telefonintervjuer. Vid de externa intervjuerna har två 
telefonintervjuer samt två vanliga intervjuer genomförts. Utöver de genomförda 
intervjuerna har ett stort antal muntliga kontakter tagits för att få svar på 
enstaka frågor. 
 

2.3.3 Observationer 
Genom observationer iakttas det sociala agerandet direkt. Forskaren står i 
direktkontakt med det som ska observeras. Observationer är framförallt 
fördelaktiga vid studerandet av mindre grupper (Andersen, 1994). Det finns två 
olika typer av observationsmetoder, deltagande och icke deltagande 
observationer. När observation sker utan deltagande i den observerade 
gruppens liv samt att gruppen inte är medveten om att de är observerade kallas 
det icke deltagande observation. Vid en deltagande observation deltar forskaren 
själv i samspelet inom den grupp som observeras, samtidigt som fakta samlas 
in (Bell, 2000). 
 
Författaren har i detta arbete inte primärt använt sig av observationer. Dock 
finns det allmänna observationer i form av studiebesök på vissa av 
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reservdelsförråden som ingår i arbetet och de ligger till viss del till grund för 
författarens analyser och slutsatser. 
 

2.4 Granskning av metod  
Oavsett vilken metod som används för att samla in information, är det alltid 
viktigt att kritiskt granska informationen för att avgöra hur tillförlitlig och giltig 
den är (Bell, 2000). 
 

2.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på om de mätningar som genomförts 
är korrekta. Det betyder att inga tillfälligheter ska påverka resultatet. Samma 
metod ska kunna tillämpas av andra och ge samma resultat. Om en hög 
reliabilitet ska uppnås bör situationen vara standardiserad. Det är viktigt att 
reliabiliteten är hög för att resultatet och slutsatserna av en undersökning ska 
stämma överens (Remenyi, 1998).  
 
För att säkerställa och höja reliabiliteten i intervjuerna som genomförts, har 
samma intervjuguide använts för kontaktpersoner på respektive bruk. Övriga 
respondenter som har intervjuats har även de fått en intervjuguide i förväg som 
har varit särskilt avpassad. De intervjuguider som har använts på respektive 
respondentgrupp finns att tillgå i bilaga 3.  
 
För att ytterligare höja reliabiliteten har tider bokats för intervjuerna. 
Respondenterna har då själva fått boka tid för att undvika att denna är stressad 
och har tankarna på annat. Vid oklara svar har även en uppföljning gjorts för att 
säkerställa att inga missförstånd uppstått.  
 
Något som dock sänkte reliabiliteten något var att intervjuguiderna var 
semistrukturerade. Frågorna ledde ofta till följdfrågor, vilka i sin tur ledde till 
olika diskussioner istället för konkreta svar. 
 

2.4.2 Validitet 
Validitet eller giltighet avser värdet och relevansen hos de data som samlats in. 
Validiteten är ett mått på hur noga författarna är med att mäta det som var 
avsett att mäta. Om en fråga inte är reliabel saknar den också validitet, men 
bara för att reliabiliteten är hög behöver inte validiteten vara det (Bell, 2000).  
 
I detta arbete har författaren använt litteratur från ett flertal källor samt 
intervjuat ett flertal personer på olika nivåer inom Stora Enso samt även 
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externt. Detta för att erhålla data från personer med olika värderingar. 
Författaren har också försökt att formulera frågorna så att de inte kan uppfattas 
på mer än ett sätt.  
 
Det som dock saknas till stor del i arbetet är en horisontell granskning. 
Eftersom författaren till stor del har genomfört arbetet själv har det varit svårt 
att hitta personer att involvera för att göra en horisontell granskning. 
 

2.4.3 Metodkritik 
Under arbetets gång har det framkommit att de intervjuguider som har använts 
kunde ha varit mer strukturerade för att kunna sammanställa datan på ett mer 
överskådligt sätt. Det som dock talar emot en hårdare strukturering av frågorna 
är att ämnesområdet är relativt övergripande och för hård strukturering kan 
göra att många viktiga synpunkter faller bort. 
 
Författaren hade också kunnat kontakta fler personer som är insatta i ämnet 
som exempelvis forskare inom området samt logistikföretag och utökat antalet 
intervjuer. Detta har dock inte gjorts främst på grund av att det inte finns 
omfattande forskning inom området, samt att intresset från logistikföretag har 
varit svalt. 
 
Den information som tagits från Stora Ensos intranät kan vara vinklat till 
företagets fördel då materialet används i säljande syfte. Detta material har dock 
främst använts i företagspresentationen. 
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3 Företagspresentation 
I Företagspresentationen presenteras till en början hela Stora Enso koncernen. 
Därefter sker fördjupning på Stora Enso i Sverige och Stora Enso Gävle/Dala. 
Vidare presenteras samarbetsprojekt som pågår inom Stora Enso som berör 
reservdelshållningen. 
 

3.1 Stora Enso koncernen 
Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- 
och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har 
koncernen en världsledande marknadsposition. 
 
Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. 
Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och 
en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 
miljoner m3 sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner m3 vidareförädlade 
produkter. Huvuddelen av sin produktion säljer Stora Enso till andra företag 
genom en global marknads- och försäljningsorganisation. Kunderna är förlag, 
tryckerier och grossister, samt förpackningstillverkare, snickeri- och 
byggföretag som är huvudsakligen koncentrerade till Europa, Nordamerika och 
Asien. Stora Ensos produktionsanläggningar i världen åskådliggörs i figur 4. 
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Figur 4: Stora Ensos produktionsanläggningar i världen  
(Stora Enso Intranät, 2006-03-07) 
 
Organisationen i Stora Enso består av en företagsledning med sex 
stödfunktioner samt fyra divisioner. De fyra divisionerna är publication paper, 
fine paper, packaging boards och forest products, se figur 5. 
 

�����������	�


� � ���� 


� ������	�


� � ���� � ���� � � ������ 


� �� ��� �� �	�


� ���	�� � �� � �




 Företagspresentation  
   

 

 13   

 
Figur 5: Organisationsschema Stora Enso (Stora Enso intranät, 2006-03-07) 
 
De pappers- och massabruk som ingår i detta arbete ingår i flera av de olika 
divisionerna. 
 

3.2 Stora Enso Sverige 
Stora Enso finns utspridda i stora delar av världen, men en stor del av 
verksamheten finns i Sverige.  Detta arbete fokuserar på Stora Ensos 
verksamhet i Sverige och i stor del verksamheten i Gävle/Dala regionen. Figur 
6 visar Stora Ensos utspridning i Sverige där de röda ringarna visar 
produktionsanläggningar, och de svarta ringarna representerar platser där flera 
produktionsanläggningar finns på ett och samma ställe. De lokaliseringar som 
är innanför streckade linjen representerar den region som kan anses vara 
Gävle/Dala regionen. 
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 Figur 6: Stora Ensos lokaliseringar i Sverige (Stora Enso Intranät, 2006-02-22) 
  
En presentation av de bruk inom Stora Enso som har kontaktats inom ramen för 
detta arbete finns att tillgå i bilaga 2. 
 

3.3  Stora Enso Gävle/Dala 
I enlighet med besparingsprogrammet Profit 2007 har ett samarbete inletts 
mellan Stora Ensos bruk i Gävle/Dala regionen. De bruk som i dagsläget ingår i 
samarbetet är Kvarnsveden, Fors, Grycksbo och Skutskär/Norrsundet. 
Samarbetet innefattar i första hand avdelningarna för Underhåll/Anläggning, 
Human resources och Inköp. Underhåll/Anläggning är uppdelad i Bygg, Mek, 
El/automation och Anläggning. För varje del i samarbetet finns ett antal mål 
uppsatta som formuleras årligen.  
 
De projekt som är pågående inom Stora Enso Gävle/Dala och som berör 
reservdelshållning är: 
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� Ökad gemensam reservdelshållning av reservdelar; kartläggning och 
prioritering av gemensam utrustning, Mek 

� Gemensam partner beträffande pumpsystem, Mek 
� Elmotorer; skapa underlag för rationell förrådshållning av 

standardelmotorer, El/Automation 
 
Kartläggningen och prioriteringen av gemensam utrustning har till viss del 
genomförts. En undersökning där artikelnummer från SSG:s databas med SKC- 
nummer har gjorts mellan Stora Enso i Grycksbo, Kvarnsveden och Fors. 
Undersökningen har begränsats till mekaniska delar. Dessa artiklar står för 
mellan 50-60% av lagervärdet på respektive bruk med alla lagerhållna artiklar 
inräknade. Det som har framkommit är att det är en relativt liten del av 
sortimenten på bruken som är gemensamma. Dessutom är många av de 
gemensamma delarna förbrukningsartiklar som inte är kapitalintensiva, 
exempelvis skruv och mutter. Slutsatsen från arbetsgruppen säger att om en 
sökning genomförs på gemensamma artiklar för alla tre bruk finns det inte 
underlag för gemensam förrådshållning av reservdelar. Ytterligare en sökning 
har gjorts på gemensamma reservdelar mellan två av bruken och där finns det 
fler träffar på gemensamma artiklar, men ändå inte en större mängd. En 
ytterligare uppföljning av detta har dock inte gjorts och arbetet ligger i 
dagsläget på is. 
 
Arbetet med att hitta en gemensam partner gällande pumpsystem är i full gång 
och det involverar även lagerhållning av reservdelar till pumpar. Projektet 
syftar till att undersöka vad leverantörer kan göra för att effektivisera all 
hantering av pumpsystem på bruken inom Stora Enso Gävle/Dala. Projektet 
förväntas vara klart under 2006. 
 
Projektet som berör elmotorer har kommit fram till ett avtal för Stora Enso 
Sverige där en leverantör sköter all reparation av standardelmotorer för 
samtliga Stora Ensos bruk om de så önskar. Nästa steg i samarbetet handlar om 
att samtliga bruk i Sverige ska kunna minska antalet standardelmotorer och 
reservdelar till dessa som förrådshålls och ha en garanterad leverans inom 24 
timmar. Eftersom leverantören kommer att lagerhålla elmotorer i Gävle-
regionen för Stora Ensos räkning är ytterligare ett steg i samarbetet att de bruk 
som geografiskt sett ligger nära Gävle ska kunna sänka sina säkerhetslager 
ännu mer och ha en garanterad leverans inom några timmar, beroende på hur 
lång leveranstid som beräknas för varje enskilt bruk. De två sista stegen är i 
dagsläget inte genomförda men det finns en plan att genomföra detta inom den 
närmsta tiden. 
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3.4  Stora Enso Administrative Applications Program 
Stora Enso Administrative Applications Program, SEAAP, är ett projekt som 
syftar till att införa ett affärssystem från SAP, SAP/R3, på alla Stora Ensos 
enheter. Projektet är planerat att vara slutfört under år 2007.  SEAAP är ett 
affärssystem som består av moduler för personalplanering, ekonomi, underhåll, 
materialplanering och projektplanering. Ett av de uttalade målen med 
införandet av SEAAP är att minska kapitalbindningen i förråden genom att få 
en möjlighet att dela på lagerhållningen av reservdelar. Det finns idag dock 
ingen framtagen verksamhetsplan för hur möjligheterna med en gemensam 
reservdelstrategi som uppstår i SEAAP, ska genomföras. Det finns dock en 
medvetenhet om att affärssystemet är ett verktyg för att möjliggöra mer 
samarbete mellan Stora Ensos bruk gällande reservdelshållningen i framtiden. 
Affärssystemet kommer att göra det möjligt för samtliga bruk inom Stora Enso 
att se lagersaldot på de andra enheterna. 
 

3.5  Shared Service 
Shared Service in Stora Enso är ett projekt som syftar till att ha gemensamma 
funktioner inom Stora Enso i Sverige. Genom att allt fler funktioner 
digitaliseras är målet att centralisera vissa funktioner för att kunna effektivisera 
den totala verksamheten. Ett första steg som har genomförts är ett Shared 
Service center i Falun som bland annat hanterar löne- och 
fakturaadministration. Inom Shared Service ingår också att ett gemensamt 
datasystem för administrativa funktioner ska finnas, SAP. Inom Shared Service 
ingår också att det ska kunna bli mer samarbete inom funktioner för underhåll 
och inköp. Idén bakom Shared Service är att det inte ska vara toppstyrt utan att 
de som är ansvariga ute på respektive enhet ska också ansvara för samarbetet. 
Det kan betyda att en enhetschef kan vara ansvarig för samordning av en 
process för alla svenska bruken. En teknikgrupp är tillsatt inom Shared Service 
med samtliga underhållschefer samt en enhetschef som processägare enligt 
tanken med Shared service. En av uppgifterna inom denna teknikgrupp är att 
undersöka möjligheterna med en gemensam strategi för att effektivisera 
reservdelshållningen. 
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4 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras litteratur och forskning inom 
logistik. Vidare presenteras material som mer berör logistiken kring 
reservdelar. 
 

4.1 Totalkostnadsmodellen 
Lambert & Stock (2001) betonar att för att kunna minimera den totala 
logistikkostnaden måste en kompromiss göras mellan nivån på kundservicen, 
servicenivån, och låg logistikkostnad. Målet med styrningen av logistiken är att 
minimera logistikkostnaden givet en viss servicenivå. Lumsden (1998) 
framhåller också att den totala kostnaden för distributionen, logistikkostnaden, 
består av flera element som påverkar varandra, se figur 7. Om ett 
kostnadselement minimeras kan det leda till en suboptimering och resultatet 
kan bli att den totala logistikkostnaden istället ökar. 
 

 
 Figur 7: Totalkostnadsmodellen (Efter: ”The total cost model”, Lambert & Stock 2001) 
 

4.2 Leveransservice 
Kundservice definieras av Lambert & Stock (2001) som ett mått på hur väl det 
logistiska systemet skapar tid- och platsnytta för en produkt, före, under och 
efter leverans. Tidnytta definieras som lagring av vara till den tidpunkt då 
köparen önskar köpa den och platsnytta är transport av varan till den plats där 
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köparen finns. Aronsson et al (2003) menar att kundservice är ett vitt begrepp 
och logistikens funktion i kundservice kan definieras som leveransservice. 
Leveransservice fokuserar på aktiviteter som pågår under en leverans och kan 
delas upp i ett antal leveransserviceelement. Tillsammans utgör de en 
heltäckande bild av vad leveransservice är. Vilka av elementen som är viktigast 
varierar beroende på bransch eller kund. Lumsden (1998) har definierat 
elementen enligt följande: 
 
Ledtid 
Definieras som tiden från beställning till leverans. Att få leveranser snabbt är i 
vissa fall mycket viktigt, t ex för reservdelar till produktionsutrustning som står 
stilla. Ledtiden innefattar tid för aktiviteter som ordermottagning, 
orderbehandling, planering, eventuell konstruktion och tillverkning samt 
distribution. 
 
Leveranspålitlighet 
Definieras som tillförlitligheten i ledtiden. Leveranspålitlighet har fått ökad 
betydelse de senaste åren i takt med att många företag har minskat sina lager 
och får mindre och tätare leveranser. Mätning av leveranspålitlighet kan göras 
på flera sätt. Det vanligaste är att jämföra verkligt utfall med lovat utfall inom 
olika tillåtna tidsintervall. 
 
Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerheten beskriver förmågan att leverera rätt vara i rätt mängd med 
rätt kvantitet. Att leveranssäkerheten ska vara hög, nästan hundraprocentig, är 
något de flesta kunder tar för givet. Det finns idag inte utrymme för felaktiga 
leveranser eftersom lagerhållningen generellt minskas. Bristande rutiner i 
orderhantering och dokumentation är dock ofta orsaker till problem med 
tillförlitligheten. 
 
Servicegrad/Kundanpassning 
Servicegrad är andelen order eller orderrader som kan levereras direkt till 
kunden från hyllan vid önskemål. En vanlig benämning är också 
lagertillgänglighet. En direkt koppling finns mellan säkerhetslager och 
servicegrad. Vid särskilda behov kan kunder ha önskemål om snabbare 
leveranser, ett annat emballage en annan typ av märkning av produkterna etc. 
Det är då viktigt med kundanpassning för att tillfredställa kundernas behov. 
 
Flexibilitet 
För att klara av att anpassa leveranserna till kundernas önskemål krävs en viss 
flexibilitet. 



 Teoretisk referensram  
   

 

 19   

Det kan innefatta förändringar i orderstorlekar, emballage, leveransfrekvenser 
etc. Lambert & Stock (2001) ger ytterligare ett exempel på flexibilitet. Det 
handlar om produktsubstitution. Exempel på substitution kan vara att en 
produkt ersätts av samma produkt av en annan volym eller av en liknande 
produkt som fungerar lika bra eller bättre. Substitution kan ge stora 
förbättringar i servicenivån och möjligheter att minska säkerhetslager. 
 
Information 
Informationsutbyte mellan leverantör och kund blir viktigare när tidskraven 
ökar. Vikten av att informationen är dubbelriktad betonas ofta. Vid ett djupare 
samarbete mellan företag ställs högre krav på att informationssystemen 
integreras eller åtminstone kan kommunicera med varandra. Kraven uppstår för 
att kunden ska kunna få information om lagersaldo, förmåga att leverera eller 
kunna följa en order under transporten. 
 

4.3 Logistikkostnader 
Aronsson et al (2003) betonar att totalkostnadsmodellen, se figur 7 kan tolkas 
olika och vilka kostnadsposter som ingår varierar från fall till fall. En 
uppdelning av kostnadsposterna redovisas i figur 8. 
 

 
 
Figur 8: Exempel på kostnader i totalkostnadsmodellen (Aronsson et al, 2003) 
 

Totala logistikkostnader 
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De mest relevanta kostnaderna i de flesta logistiska beslutssituationer är de fyra 
inledande kostnaderna i figur 9. Därutöver finns ett antal övriga kostnader som 
kan vara viktiga att beakta. 
 

4.3.1 Lagerföring 
Lagerföringskostnader består av kostnader för kapitalbindning och 
riskkostnader. Kostnaden för kapitalbindning kan ses som en alternativkostnad 
för att kunna använda kapitalet på bästa sätt. Ett företags kapitalkostnad finns 
ofta uttryckt med hjälp av en kalkylränta. (Aronsson et al, 2003). Lambert & 
Stock (2001) beskriver ett antal olika sätt att räkna ut kapitalbindningen, men 
betonar att det lättaste sättet är att multiplicera antalet artiklar med värdet på 
artiklarna vid ett antal tidpunkter för att få en överblick över kapitalbindningen.  
 
Riskkostnader består av kostnader för: 

� Inkurans 
� Svinn och kassationer 
� Försäkringspremier 

 
Riskkostnader är beroende av storleken på lagret. Fler produkter i lager medför 
en större risk att något inträffar och därmed stiger kostnaderna. För att kunna 
räkna ut den totala lagerföringskostnaden används en lagerränta som består av 
kalkylräntan samt riskkostnaderna (Aronsson et al, 2003). 
 
Lambert & Stock (2001) tar även upp skatter som en riskkostnad för 
lagerföringen. Hur stor skatten är beror på redovisningen och vilka skatteregler 
som gäller för företaget ifråga. 
 

4.3.1.1 Säkerhetslager 
Hur stort säkerhetslager som ett företag väljer att ha påverkar i högsta grad 
kapitalbindningen. Säkerhetslager väljer företag att ha eftersom det ofta finns 
osäkerhet i efterfrågan och ledtid (Lambert & Stock, 2001). Frågeställningen 
om placeringen av ett säkerhetslager blir viktig då flera lagerhållningspunkter 
är möjliga. Den huvudsakliga frågan gäller om ett säkerhetslager ska hållas på 
ett centrallager eller på olika regionala eller lokala lager, med hänsyn till 
leveransservicekrav. I det här perspektivet behöver inte ett centrallager vara 
beläget vid produktionsanläggningen utan kan vara en central punkt med 
hänsyn till regionen eller marknaden. Det finns en formel som beskriver 
förhållandet mellan säkerhetslagret och antalet lagringspunkter. Formeln säger 
att den totala säkerhetslagerhållningen över samtliga distributionslager blir n  
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gånger större än vid ett centralt säkerhetslager. Den totala kapitalbindningen 
vid ett centralt lager understiger alltså den vid decentraliserad lagerhållning. 
Om kunderna kan acceptera en längre ledtid är detta ett ekonomiskt mer 
fördelaktigt alternativ (Olhager, 2000). 
 

4.3.1.2 ABC-analys 
Att behandla alla artiklar lika i ett lager är inte ekonomiskt fördelaktigt. Vissa 
lagringsmetoder kräver stor arbetskapacitet och omfattande informationsflöde 
vilket leder till att prioriteringar om vilka artiklar som ska få en noggrannare 
styrning måste göras. Det kan då vara lämpligt att dela in artiklarna med hjälp 
av en ABC-analys. Analysen grundar sig på volymvärdet av en artikel och 
definieras som artikelns årliga förbrukning multiplicerat med artikelvärdet 
(Lumsden, 1998). Bestämda gränser är svårt att dra mellan grupperna men 
vanligen består 10-20% av artiklarna av klass A, 20-40% av klass B och 50-
60% av klass C (Bäckström, 1988).  
 
Aronsson et al (2003) framhåller att en nackdel med vanlig ABC-klassificering 
är att artiklarna endast rangordnas mot ett kriterium. En ABC-klassificering 
som baseras på flera utvärderingskriterier ger i många fall en bättre styrning än 
den vanliga ABC-klassificeringen.  
En viktig faktor som kan vägas in är hur kritisk en artikel är för verksamheten. 
Figur 9 visar resultatet av en analys som delar upp artiklarna med hänsyn till 
både volymvärde och kritikalitet.  
 
  Kritikalitet 

Omsättning 1 2 3 

A Artikel D Artikel C   

B Artikel G Artikel A Artikel E 

C Artikel H Artikel B&J Artikel F&I 
 
 Figur 9: Flerkriterieanalys (Aronsson et al, 2003) 
 
Omsättningen och kritikaliteten är bedömd i tre kriterier vardera och 
uppdelningen blir en blandning av kvalitativa och kvantitativa bedömningar. En 
förenkling av modellen kan vara att dela upp den i tre grupper där A-1, A-2 och 
B-1 bildar en klass, A-3, B-2 och C-1 bildar ytterligare en klass och att 
resterande artiklar bildar en tredje klass. Fördelen med en sådan uppdelning är 
att det blir en relativt enkel modell trots att två kriterier har använts (ibid). 
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4.3.2 Lagerhållning/Hantering 
Aronsson et al (2003) menar att lagerhållnings- och hanteringskostnader utgörs 
av kostnader för att driva ett lager. Det inkluderar kostnader för: 

� Ägande och bruk av lagerlokalen 
� Personal som arbetar i lagret 
� Lagrings- och hanteringsutrustning 
� Transporter inom anläggningen 

 
Ägande och bruk av lagerlokalen innefattar eventuella hyreskostnader 
alternativt lånekostnader, uppvärmning, underhåll samt övriga kostnader som 
kan kopplas till lagerlokalen. 
 
Personalkostnader innefattar den personal som arbetar rent praktiskt i lagret 
med hantering av artiklarna. 
 
Kostnader för lagrings och hanteringsutrustning är framförallt kopplade till 
truckar, datorer, pallställ etc. som används i lagerhållningen. 
 
Transporter inom anläggningen är vanligt förekommande kostnader inom stora 
anläggningar där lagerhållningsplatserna är utspridda inom anläggningen och 
det krävs insatser för att flytta artiklar inom området. 
 

4.3.3 Transport 
Att transportera gods från en plats till en annan genererar kostnader och de 
kostnaderna varierar beroende på vikt, volym, avstånd, utgångspunkt och 
destination. Hur stor del av den totala logistikkostnaden för en produkt som är 
transportkostnad varierar beroende på vilket värde produkten har. För produkter 
med lågt värde per ton, t ex råmaterial, är transportkostanden en stor del av den 
totala logistikkostnaden, medan produkter som har högt värde per ton, t ex 
högteknologisk utrustning, har en låg transportkostnad i jämförelse med övriga 
logistiska kostnader (Lambert & Stock, 2001). 
 
Transportkostnader innefattar samtliga kostnader för administration och 
utförande av transporter. Det inkluderar transporter mellan företagets 
anläggningar och externa transporter. Det som inte inkluderas är transporter 
inom en anläggning. Transportkostnader kan identifieras som en totalkostnad 
eller delas upp med avseende på segment, t ex ingående, utgående, per produkt, 
per kund etc. Många företag väljer idag att låta ett externt företag sköta 
transporterna för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet. På grund av detta 
är det svårt för företaget att direkt påverka transportkostnaderna, men det är 
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trots allt viktigt att ta med kostnaderna för transport i en totalkostnadsanalys. 
Risken med att minimera transportkostnaden är att det kan bli på bekostnad av 
leveransservicen som i sin tur kan leda till betydligt högre kostnader på lång 
sikt i form av produktionsstopp och högre säkerhetslager (Aronsson et al, 
2003). 
 

4.3.4 Administration 
Administrativa kostnader består av kostnader som uppstår till följd av 
administrationen av logistik. Det inkluderar kostnader för orderprocessen, 
löneutbetalningar till personal, ekonomisk uppföljning och övriga 
administrativa kostnader (Aronsson et al, 2003).  
 
Enligt Lambert & Stock (2001) är orderprocessen nerven i logistiksystemet. 
När en kund placerar en order är det en signal till hela det logistiska systemet 
att starta. Hastigheten och kvaliteten av informationen har en direkt inverkan på 
hela den logistiska verksamheten. Kundordercykeln inkluderar tiden från att 
kunden har skickat en order till att produkten är mottagen och placerad i 
kundens lager. Den typiska ordercykeln inkluderar iordningställande och 
skickande av order, behandling av order samt övriga relaterade 
hanteringskostnader, se figur 10.  
 

 
Figur 10:Totala ordercykeln; från en kunds perspektiv (Efter ”The total ordercycle: from 
a customers perspektive”,  Lambert & Stock, 2001) 
 
Varje orderprocess består av två parter, ibland av två avdelningar inom samma 
företag. För att uppnå effektivitet i orderprocessen krävs att båda parter 
samarbetar. Det är av största vikt att det traditionella, funktionella tänkandet 
där man värnar om sina egna revir överges. Vid ett effektivt samarbete finns 
stora möjligheter till synergieffekter och ingen av parterna tjänar på långa 
ledtider och höga lagernivåer (Aronsson et al, 2003). 
 

1. Kund har 
skickat order 

6. Order levererad 5. Order skickad 

2. Order mottagen 
 

3. Order 
behandlad 

4. Order 
färdigställd 
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Anderson & Lanen, (2002) framhåller att det är fördelaktigt med ett 
ordersystem med EDI.  Ett EDI-system förkortar tiden för orderprocessen 
väsentligt och påverkar resultatet positivt. Det finns dock problem med EDI-
systemen och det största problemet är när en order som skickats innehåller fel. 
Fördelarna med systemet försvinner vid ett sådant scenario och orderprocessen 
blir ineffektiv. Den största orsaken till felen beror på ofullständig utbildning av 
personalen som använder systemet. 
 

4.3.5 Övrigt 
Övriga logistikkostnader kan innefatta många olika kostnader. Aronsson et al 
(2003) tar upp ett antal övriga logistikkostnader. Lambert & Stock (2001) tar 
upp ytterligare ett antal övriga logistikkostnader. De mest betydande övriga 
kostnaderna är: 
 

� Informationskostnader 
� Orderkvantitetskostnader 
� Bristkostnader 
� Logistikrelaterade kostnader 

 
Informationskostnader omfattar de kostnader för de informationssystem som 
stödjer och driver materialflödet. Om en distributionsstruktur med ett 
centrallager ska införas är det intressant att göra en investering i ett integrerat 
informationssystem som kopplar samman de olika aktörerna. Albright (2004) 
beskriver att till skillnad från vissa IT-projekt i företag, visar införandet av ett 
integrerat IT-system för reservdelar en vinst redan efter tre till sex månader. 
Den största vinsten ligger i möjligheter att reducera säkerhetslager samt att 
kostnader för orderprocessen minskar. 
 
Orderkvantitetskostnader är kopplade till kostnaden för inköp av varierande 
kvantiteter. Vid inköp av större volymer är inköparen i ett bättre läge att 
förhandla och det ofta möjlighet till både lägre priser och ökad service från 
leverantören (Lambert & Stock, 2001). Vid större orderkvantitet minskar även 
kostnaderna för att administrera ordrar, berordring, medan kostnaden för 
lagerföringen ökar. I en sådan situation är det intressant att hitta en kvantitet 
som ger den totala lägsta kostnaden, den ekonomiska orderkvantiteten, EOQ.  
 
Bristkostnaderna kan kopplas till servicenivån, som definieras som 
sannolikheten att brist inte uppstår under en lagercykel. I allmänhet uttrycks 
denna sannolikhet som en procentsats. För att effektivisera lagerstyrningen är 
det lämpligt att differentiera styrningen av olika artiklar för att bestämma 
vilken servicenivå som kan accepteras för varje artikel (Mattsson, 2004) 
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Kostnaderna när en brist uppstår kan många gånger vara svåra att fastställa, 
men i en producerande industri kan kostnaderna för en eventuell brist bli 
mycket höga. Kostnaderna kan i det fallet bestå av förlorad produktion och kan 
generera en kedjeeffekt som gör att det producerande företaget i sin tur inte kan 
hålla servicenivån gentemot sina kunder (Olhager 2000). 
 
Logistikrelaterade kostnader är inte de kostnader som kan kopplas direkt till 
logistiken utan kostnader som uppstår som en konsekvens av olika val som 
görs i logistiken. Det kan t ex vara kostnader för förändringar i organisationen 
och förändringar i arbetsprocesser vid ändrade förhållanden i lagerhållningen 
(Aronsson et al, 2003). 
 

4.4 Reservdelslogistik 
Albright (2004) förklarar att distributionsnätverken för reservdelar är 10 år 
bakom produkter i produktionskedjan i sin utveckling. Detta trots att kostnader 
för reservdelar och service står för 8 % av bruttonationalprodukten i USA, 
vilket i siffror innebär 700 miljarder dollar.  
 

4.4.1 Låg och oregelbunden efterfrågan 
Storhagen (1995) förklarar att logistiken kring reservdelar kan behandlas med 
hjälp av traditionella lagerstyrningsteorier, men hänsyn måste tas till de 
särskilda problem som finns med reservdelshållning. Framförallt är det 
reservdelar som är vitala delar i produktionen som måste styras med största 
noggrannhet. Fortuin & Martin (1999) betonar att det största problemet med 
styrning av reservdelar ligger hos de trögrörliga artiklarna dvs. de reservdelar 
som har en mycket låg och oregelbunden efterfrågan. För dessa artiklar är det 
många gånger inte tillräckligt att satsa på förbättringar av styrningen och 
alternativet att ha samtliga artiklar på lager är inget bra alternativ eftersom det 
ofta är dyra reservdelar det handlar om. För att hitta förbättringar i styrningen 
av reservdelar i ett sådant fall är det viktigt att utvidga synen på styrningen och 
utveckla nya synsätt för samarbete mellan inblandade parter. Fortuin & Martin 
tar upp två aktuella områden för förbättring; ökning av efterfrågan och 
reducering av kritikaliteten. 
 
För att åstadkomma en ökning av efterfrågan finns det möjlighet att samlagra 
reservdelar med företag som använder samma utrustning. I teorin finns mycket 
pengar att spara på en sådan verksamhet. Om exempelvis 10 företag samarbetar 
och endast behöver investera i en reservdel tillsammans istället för att alla 10 
investerar i varsin reservdel ger det en stor besparing. I praktiken kanske 
besparingen inte är av samma storlek, men det finns trots allt möjligheter att 
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minska investeringarna i reservdelar väsentligt. Möjligheterna med samlagring 
är många. Olika företag kan göra ömsesidiga avtal, en tredje part kan gå in och 
styra upp verksamheten eller grossister och leverantörer av reservdelarna kan 
agera som lagerhållare (Fortuin & Martin, 1999). Storhagen (1995) framhåller 
att olika former av samlagring av reservdelar är något som utnyttjas väldigt 
begränsat i Sverige och att det borde kunna utnyttjas betydligt mer än vad som 
sker idag. 
 
Ytterligare ett sätt att öka efterfrågan är att begränsa antalet reservdelar i 
reservdelslagren. En standardisering av reservdelarna ska därför eftersträvas. 
Om reservdelar standardiseras finns större möjlighet att förutse efterfrågan och 
det kan ge större möjlighet att använda traditionell lagerstyrning (Fortuin & 
Martin, 1999). 
 
De alternativ som finns för att reducera kritikaliteten i en reservdel är att ha 
försäkringar eller avtal som täcker upp en brist, produktionskapacitet som stand 
by eller att hyra in annan produktionskapacitet (ibid). 
 

4.4.2 Överskottslager 
Crandall, R. & Crandall, W. (2003) redovisar en rapport där rekommendationer 
framkommer om hur överskottslager av artiklar bör hanteras. En rangordning 
av åtgärder för att göra sig av med överskottslager presenteras där ordningen 
representerar vilken åtgärd som bör prioriteras: 
 

1. Återlämna till leverantör 
2. Modifiera produkten för annat användningsområde 
3. Försäljning 
4. Donation 
5. Skrotning 

 
Det bör läggas stor vikt vid att få en möjlighet att lämna tillbaka 
överskottslager till leverantören och få pengarna tillbaka. Om detta inte gå bör 
det undersökas om det finns ett annat användningsområde för artikeln. Om 
möjligt bör en skrotning av artiklar i största möjliga mån undvikas. 
 

4.5  Distributionsstruktur 
Olhager (2000) beskriver distributionsstruktur som hur distributionsnätverket 
ser ut i form av centrallager, regionallager, återförsäljare, grossister och 
detaljister. Syftet med distributionsnätverket är att produkten ska nå kunden på 
effektivaste sättet. Några faktorer som påverkar val av distributionsstruktur är: 
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� Lagrets funktion 
� Volym, flöden och godstyp 
� Vem som äger varan i olika delar av nätverket 
� Aktiviteter vid distributionsenheter 

 
Vid distribution till kund finns två principiella alternativ för planering och 
styrning, antingen en decentraliserad eller en centraliserad. Vid decentraliserad 
styrning styrs lagret lokalt med lokala informationssystem som inte är 
integrerade med varandra. Varje lokalt lager styr sin egen påfyllning och agerar 
självständigt. Vid en centraliserad styrning sker beslutsfattandet från ett centralt 
håll med ett integrerat informationssystem. På centralt håll finns tillgång till 
aktuell data i hela distributionsnätverket och det finns möjlighet att få en god 
överblick över hela nätverksstrukturen. Det ger möjlighet att fördela resurserna 
på ett effektivare sätt där de verkligen behövs.(Olhager, 2000) 
 
En decentraliserad distributionsstruktur är att föredra när det handlar om 
produkter som kräver kort leveranstid och mycket service efter köp. 
Decentraliserad struktur är också att föredra när transportkostnaderna är höga i 
relation till produkternas värde, men huvudanledningen att ha en 
decentraliserad struktur är trots allt att ha korta ledtider och vara nära kunden 
(Lambert & Stock, 2001). 

4.5.1 Mellanhänder 
Det finns olika vägar att ta för en produkt som ska från tillverkaren till kunden. 
I stora drag kan de olika vägarna beskrivas som antingen direktdistribution eller 
distribution via en eller flera mellanhänder. Ett och samma företag kan många 
gånger använda sig av båda alternativen och även olika antal mellanhänder. Om 
så är fallet kallas det att företaget har flera distributionskanaler till kunden 
(Aronsson et al, 2003). Lambert & Stock (2001) menar att olika 
distributionskanaler utvecklas eftersom mellanhänder gör kontakterna mer 
effektiva genom att reducera antalet kontakter. I en distributionskanal med 10 
leverantörer och 4 kunder kan antalet kontakter reduceras från 40 till 14. 
 
Användandet av mellanhänder kan reducera kostnader för: 

� Försäljning, eftersom färre kontakter behövs 
� Transporter, eftersom mellanhänder kan skapa färre mer volymmässigt 

större transporter 
� Lagerföringskostnader, om mellanhanden äger varorna 
� Lagerhållningskostnader 
� Orderprocesskostnader 
� Obetalda fakturor, om mellanhanden äger varan 
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� Kundservice 
 

4.5.2 Centralisering av distributionen 
Trenden som kunnat skönjas under senare delen av 90-talet har varit 
centralisering av distributionen. Detta mycket beroende på bättre vägar och 
öppnare gränser som bidragit till kortare transporttider och mindre osäkerhet 
om leveranstid.(Aronsson et al 2003) 
 
Abrahamsson (1992) visar enligt figur 11 en övergång från traditionell 
distributionsstruktur till en centraliserad struktur med fokus på tid istället för 
avstånd.  

 
Figur 11: Skillnaden mellan traditionell distributionsstruktur och direktdistribution 
(Abrahamsson, 1992) 
 
De fördelar som Abrahamsson har kommit fram till med den centraliserade 
strukturen är: 

� Lägre kostnader för det levererande företaget: 
o Lägre fasta kostnader genom minskad personalstyrka, mindre 

lagringsyta och förenklad administration 
o Minskade kostnader för kapitalbindning genom minskade 

säkerhetslager 
o Förenklad styrning av det fysiska flödet och möjligheter till 

stordriftsfördelar 
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o Ökad kontroll över lagrade produkter 
 

� Ökad service till det köpande företaget 
o Högre leveranspålitlighet, trots att avstånden ökar. Detta beror på 

att det finns större möjlighet att ha ett komplett sortiment av 
artiklar på ett centrallager jämfört med ett regionalt eller lokalt 
lager 

o Differentiering genom att skräddarsy distributionslösningar för 
enskilda kunder 

o Säkrare och snabbare leveransbesked till kunderna tack vare en 
bättre kontroll när alla artiklar är samlade 

 
Phol & Ester, (1999) framhåller även att investeringar i central orderhantering 
reducerar kundernas misstag vid placering av ordrar. 
 
Munson et al. (2003) identifierar två fördelar med centraliserad lagerhållning; 

� Ekonomiska stordriftsfördelar i hanterings- och 
lagerhållningskostnader, och 

� Fördelning av risker 
 
De ekonomiska stordriftsfördelarna kan visas genom modellen för ekonomisk 
orderkvantitet. Om ett exempel med fyra decentraliserade lager appliceras blir 
enligt modellen kostnadsbesparingen för hantering, orderkvantitet och 
säkerhetslager vid en centralisering 50%. 
 
Fördelningarna av riskerna betyder att det finns större möjligheter för ett 
centrallager att hålla en högre servicenivå alternativt ha ett mindre lager. Om 
servicenivån vid fyra decentraliserade lager ligger på 80% på varje kan en 
centralisering av lagerverksamheten ge en servicenivå på 95% förutsatt att det 
är identiska produkter (ibid).  
 
Mattson (2002) pekar på samma fördelar med centralisering och visar hur 
säkerhetslagret påverkas av en centralisering enligt figur 12. 
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Figur 12: Servicenivå och säkerhetslager (Mattsson, 2002) 
 
Mattson (2002) lägger till ytterligare aspekter på Munson et al (2003) med 
fördelarna med en centraliserad distributionsstruktur: 

� Inlärningsbesparingar; snabbare introduktion av nya artiklar och 
smidigare eliminering av utgående artiklar 

� Reduktion av ”bullwhip-effekt”; ”bullwhip-effekten” ger större 
osäkerheter i efterfrågan desto fler nivåer av lagerhållning som finns 

� Produktflödet är lättare att kontrollera i en centraliserad 
distributionsstruktur. 

� Transportkostnaderna minskar 
 
Munson et al (2003) betonar dock att nackdelarna med en centralisering är att 
transportkostnaderna kan öka samt att ledtiderna blir längre. 
 
Abrahamsson (1992) har utifrån tre fallstudier identifierat nackdelar med 
centralisering av lager. De totala kostnaderna för distributionen har sänkts på 
grund av minskad kapitalbindning, men i likhet med Munson et al visar 
kostnaderna för transporter en liten ökning. Lumsden (1998) menar att vid en 
centralisering av lagerverksamheten ökar transportsträckorna, men kostnaderna 
för transporterna behöver inte öka eftersom det finns möjlighet att ha en högre 
fyllnadsgrad i lastbärarna och det kan ge en sänkning av antalet 
fordonskilometer. I en dansk studie har Lemoine & Skjoett-Larsen (2004) 
kommit fram till att med färre antal lager minskar transportkostnaden i ton/km 
trots att allting måste gå via centrallager. 
 
En annan nackdel är att tröskeln för centralisering kan uppfattas som hög. Det 
är en nödvändighet att ha ett avancerat informationssystem och kunskaper inom 
logistik är viktigt. Företag utan de förutsättningarna kan uppfatta en 
centralisering som problematisk. Vidare har organisatoriska nackdelar 
identifierats. De består främst av omställningssvårigheter och internt 
försvarande av revir (Abrahamsson, 1992). 

Servicenivå 

Säkerhetslager 

100 % 
%5%

Centraliserad distribution 

Decentraliserad distribution 
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Alternativet med att ha gemensam central lagring av standardiserade 
reservdelar mellan olika företag har under de senaste åren fått mycket 
uppmärksamhet. Dock är det få företag som har lyckats genomfört det på ett 
fördelaktigt sätt. Det största problemet uppstår när det finns en reservdel att 
tillgå och flera kunder efterfrågar den samtidigt (Albright, 2004). 
 

4.5.3 Virtuell Centralisering 
Ballou & Vernetas (2003) beskriver en form av centraliserad lagerhållning med 
hjälp av virtuella lager. Bakgrunden i tänkandet som beskrivs ligger i teorin om 
”cross filling” som innebär att brister i ett lager fylls upp med hjälp av artiklar 
från ett närliggande lager. Med hjälp av en sådan syn kan servicenivån 
gentemot kunderna höjas väsentligt och/eller säkerhetslagren kan reduceras. Ett 
effektivt sätt att styra en sådan verksamhet är med hjälp ett integrerat IT-system 
som fungerar som ett virtuellt lager. Det betyder att två eller flera lager 
fungerar som support åt varandra genom att lagren sammanlänkas virtuellt. 
Ballou & Vernetas visar i sin rapport att genom en sådan verksamhet finns det 
möjlighet med en markant sänkning av säkerhetslager med ökad eller 
bibehållen servicenivå. 
 
Även Huiskonen (2001) som i sin forskning är mer inriktad på reservdelar 
betonar att det finns möjligheten att centralisera lagerhållningen av virtuellt 
dvs. det fysiska lagret kan vara fördelat på de olika fabrikerna, men styrningen 
av lagret kan ske från centralt håll. Fortuin & Martin (1999) betonar att 
utvecklingen inom IT gör att central styrning av reservdelar är ett intressant 
alternativ förutsatt att det geografiska läget gör det möjligt att hålla ledtiderna 
som krävs. Ett alternativ kan då vara att reservdelarna fysiskt befinner sig på 
regionala eller decentraliserade förråd men att det centrala lagret i form av t ex 
företagets huvudkontor fortfarande är ägare till dess att reservdelen är 
förbrukad. All information om efterfrågan och leveranser av reservdelarna är 
koncentrerad till en central del av organisationen lagret där central 
lagerstyrning utförs. 
 
 

4.5.4 Differentiering av styrningen 
Huiskonen (2001) beskriver att logistiken kring reservdelar i processindustrin 
är ett mycket komplext och svårhanterat problem. För att kunna lösa problemet 
krävs det att reservdelar med olika egenskaper får en differentierad styrning. 
Det betyder en kombination av decentraliserade och centraliserade lager, men 
att centraliseringen sker med hjälp av leverantörer. Vid en sådan styrning krävs 
det att artiklarna klassificeras utifrån ett antal kriterier. Figur 13 visar en 
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uppdelning där reservdelarna klassificeras med hänsyn till hur kritiska de är, 
värdet, samt om artiklarna är standardiserade eller specifika för den egna 
verksamheten. I varje segment av reservdelar finns förslag på lagringsstrategi.  
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   Kritikalitet              
         Låg                                     Hög         
 
Standardartiklar;  Lågt värde • Orderprocess förenklad •  Decentralicerat, eget 
     genom automatiska order     säkerhetslager och generösa       
                                                       eller                               påfyllningskvantiteter 
  • Outsourcing av lager- 
                              styrningen till en leverantör 
 
   
       Högt värde • Lagerhållningen trycks • Optimerat eget                                                                                                             
                                                      tillbaka mot leverantören    säkerhetslager             
                                                                                                          (vid hög och jämn efterfrågan) 
 
    • Tidsgaranterade leveranser från   

ett etablerat serviceföretag ( vid   
lägre och oregelbunden efter-                                                       
frågan) 

 
• Kooperativ lagerhållning av  
  varor tillsammans med andra     
  företag (vid väldigt låg  efter-   
  frågan) 

 
 
Artiklar unika för den • Egna säkerhetslager + nära relation med lokala leverantörer   
egna verksamheten;                     att, förkorta ledtider, öka tilliten och bli prioriterad vid                               
                                                        nödsituationer 
  • I det långa loppet, standardisera artiklar så långt som möjligt 
 

Figur 13: Kategorisering av olika kontrollsituationer och dess respektive strategi 
(Huiskonen, 2001) 
 
Huiskonen (2001) menar vidare att från ett logistiskt perspektiv är det mest 
intressant att veta hur mycket tid som finns för att agera från det att behovet av 
en reservdel är identifierat. Om behovet är omedelbart finns det inget annat 
alternativ än att ha ett lokalt säkerhetslager. Om det däremot finns tid tillgodo 
för att tillfredställa behovet finns möjligheten att ha en centraliserad struktur 
med direktleveranser. För standardiserade artiklar med låg efterfrågan och högt 
värde är det lämpligt att hitta möjligheter för kooperativ lagerhållning regionalt 
mellan fabriker. Exempel på sådana artiklar inom pappers- och massaindustrin 
är elmotorer.  
 
Botter & Fortuin (2000) lägger till ytterligare en aspekt på klassificeringen av 
reservdelar. De menar att reservdelar kan delas in i två kategorier med hänsyn 
till om de är reparerbara eller inte. Logistiken för reservdelar som är 
reparerbara är mer komplicerad eftersom de bildar ett flöde som innehåller en 
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reparationsverkstad. Wong et al. (2004) har studerat ett antal företag som 
använder sig av ett gemensamt lager för sina reparerbara reservdelar och 
kommit fram till att det är ett effektivt sätt att förbättra ett företags logistiska 
verksamhet utan att det kräver extra kostnader. 
 
Botter och Fortuin (2000) har utifrån en fallstudie vid ett företag som 
tillgodoser kunder med reservdelar inom elektronikindustrin kommit fram till 
ett antal slutsatser gällande lagring av reservdelar. I likhet med Huiskonen 
(2001) betonas att det är av högsta vikt att reservdelar med olika egenskaper 
gällande pris, efterfrågan och tid tills behov, behandlas på ett differentierat sätt. 
De menar att en klassificering bör göras för att kunna koncentrera sig på 
reservdelarna som har verklig betydelse och att resterande reservdelar kan 
styras med hjälp av simpel lagerstyrning. Ytterligare en slutsats är att det finns 
pengar att spara genom att kombinera centraliserad reservdelshållning med 
decentraliserad. Vidare framhålls att det krävs en stor insats för att få en 
effektiv styrning av reservdelsflödet och det är inte alltid populärt hos 
ledningen att avsätta resurser till sådan verksamhet.  
 
 

4.6 Mätning av Logistik 
En gemensam grundstomme i logistiklitteraturen är att om 
logistikverksamheten ska kunna effektiviseras är det av största vikt att det finns 
mätetal på dagens verksamhet. Om det inte finns mått på dagens verksamhet 
finns inget underlag för att fastställa framtida förbättringar (se t ex Aronsson, 
2003). 
 
Storhagen (1995) betonar att eftersom reservdelar är speciellt svåra att styra, är 
det ännu viktigare att samla information som leder till att en bedömning av hur 
lagerhållningen ska styras. För att få en uppfattning om olika reservdelars 
betydelse för driftsäkerheten är det nödvändigt att samla information om 
felfrekvens, orsaker och konsekvenser samt att en uppföljning av dessa sker. 
 
Lindblom & Nykvist (2003) har identifierat sex nyckeltal för att få kontroll 
över sin förrådsverksamhet i stort. De nyckeltal som rekommenderas är: 

� Förrådsvärde 
� Förrådsuttag 
� Servicenivå; med förrådet som leverantör 
� Felaktigheter i lagersaldo 
� Lageromsättningshastighet 
� Servicenivå; för leverantörer 
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Vidare betonas också vikten av att klassificera artiklar i olika kategorier 
beroende på hur kritisk den är och omsättningshastighet. Detta för att kunna 
differentiera styrningen av det stora antalet artiklar som återfinns på ett förråd 
inom processindustrin. 
 
Ett problem som Lindblom och Nykvist framhåller är att ”servicenivå: med 
förrådet som leverantör” har en tendens att vara i princip 100% och att de som 
arbetar på industrier är vana att alla reservdelar som behövs finns på förrådet. 
 

4.7 Tredjepartslogistik 
Allt fler företag väljer att lägga ut sin logistik på en tredje part som 
tillhandahåller sådana tjänster. Med tredjepartslogistik, 3PL, menas att ett 
företag tar över och driver i första hand funktionerna för lager och transporter 
för ett annat företags räkning. 3PL-företag skapar mervärde i första hand 
genom att effektivisera operationella verksamheter, men det finns även 
möjligheter till skalfördelar då de sköter exempelvis lagerhantering åt flera 
kunder samtidigt. Ett effektivt 3PL företag ökar värdet tack vare: 

� Bättre utnyttjande av lokaler 
� Effektivare processer 
� Lägre hanteringskostnad per enhet 
� Minskad hantering av varorna 
� Färre skador på lagret 
� Ökad kontroll och lägre svinn 
� Högre orderuppfyllnad 
� Bättre kontroll av transportörer  

 
Många av 3PL-företagen i Sverige idag är avknoppade logistikavdelningar från 
större företag och en stor del av dessa fungerar som dotterbolag (Ahl & 
Johansson, 2002).  
 
Love (2004) beskriver att utvecklingen inom tredjepartslogistik går mot 
fjärdepartslogistik, 4PL. Han betonar att det inte finns en tydlig gräns, men den 
mest kännetecknande skillnaden mellan 3PL och 4PL är att 4PL-företagen 
oftast inte äger en egen produktionsapparat utan har tagit på sig en roll som 
integrerare av hela logistikflödet. Deras resurser är integrerade IT-system och 
kunskapskapital.  
 
Albright (2004) beskriver även han att det på senare tid har blivit mer populärt 
att lägga ut logistiken kring reservdelar på en tredje part. Det finns ett stort 
urval av företag som har utvecklat ett robust distributionssystem för transporter, 
lagring och även reparering av reservdelar. Vidare hänvisar han till en 
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undersökning gjord av Aberdeen group, ett konsultföretag i Boston, som visar 
att företag som anlitar ett tredjepartslogistikföretag att sköta transporter och 
lagring av reservdelar har 84% färre situationer av brist i lagret, och 7% högre 
lageromsättning. De företagen får också sina leveranser i tid 90% av 
leveranserna, jämfört med 87% för de företagen som hanterar logistiken på 
egen hand. 
 

4.8 SWOT-analys 
SWOT-analys har fått sitt namn från de engelska orden strengths, weaknesses, 
opportunities och threats dvs styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
Analysmetoden kan användas i många sammanhang men används ofta för att 
bedöma en organisation eller en del av en organisation. Styrkor och svagheter 
är faktorer som beskriver den interna organisationen och möjligheter och hot är 
externt påverkande faktorer. SWOT-analysen åskådliggörs med en matris med 
en ruta för vardera av de fyra faktorerna. När analysen är genomförd skall man 
se vad som bör prioriteras för att utveckla verksamheten. (Magnusson et al, 
1996) 
 

4.9 Fiskbensdiagram 
Fiskbensdiagram kallas också för Ishikawadiagram eller orsak/verkan-diagram. 
Figur 14 visar utformningen av ett fiskbensdiagram som på ett strukturerat sätt 
visar sambanden mellan olika orsaker och en verkan, eller ett problem. 
 

 
Figur 14: Fiskbensdiagram (IVF) 
 
Fiskbensdiagrammet är ett hjälpmedel för att strukturera upp vilka huvud- och 
delorsaker som finns till ett problem. Orsakernas inbördes beroende får en 
tydligare struktur i diagrammet. Fiskbensdiagrammet ska ligga till grund för 
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vilka parametrar man ska koncentrera sig på när felhjälpande insatser ska göras. 
De viktigaste orsakerna kan förtydligas med hjälp av storleken på texten. 
 
Resultatet av ett fiskbensdiagram är en tydlig struktur av vilka orsaker som kan 
kopplas till ett problem. Arbetsgången vid skapande av diagrammet är: 
 

1. Definiera problemet, med ett bra definierat problem underlättas mycket 
av arbetet. 

2. Identifiera huvudorsaker, huvudorsakerna till ett problem finns vanligen i 
ett av ”de sju M:en”, Människa, Maskin, Miljö, Material, Metod, 
Mätning och Management. 

3. Identifiera delorsaker, på samma sätt som med huvudorsakerna söker 
man delorsaker till problemet, man utgår från varje huvudorsak och 
skriver ner saker som påverkar den. 

4. Markera intressanta orsaker, orsaker som har störst inverkan på 
problemet eller som är möjliga att påverka bör markeras för framtida 
beslut. 

 
Fiskbensdiagrammet ritas sedan upp enligt strukturen i figur 14 (IVF). 
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5 Teoretisk analys av reservdelsstrategier 
I teoretiska analysen kommer alternativa strategier för reservdelshållning 
analyseras samt en analys av alternativa verksamhetsformer kommer att 
presenteras. 
 

5.1 Reservdelsstrategier 
 
En reservdelsstrategi definieras i detta arbete som hur man väljer att styra 
lagerhållning och distribution av reservdelar till fabrikerna. Utifrån den teori 
som har presenterats i avsnitt 4, har fyra alternativa strategier för 
reservdelshållning inom producerande storindustri identifierats. De fyra 
strategierna är: 
 

� Decentraliserat lager 
� Centraliserat lager 
� Virtuellt centrallager 
� Differentierad styrning 

 

5.1.1 Decentraliserat lager 
Decentraliserat lager definieras som att de reservdelar som behövs på 
respektive fabrik också lagerhålls där. Det kan alltså beskrivas som en 
decentraliserad distributionsstruktur där reservdelar lagerhålls lokalt på ett 
förråd utan samordning med andra. Ett ytterligare kännetecken för 
decentraliserat lager är också att det inte finns någon större differentiering av 
styrningen utan att samtliga artiklar styrs på samma sätt. 
 
Enligt Storhagen (1995) är den vanligaste strategin för reservdelshållning inom 
storindustrin i Sverige att lagra sina reservdelar på ett eget förråd på respektive 
fabrik. Eftersom det är en mycket komplex uppgift att styra lagerhållningen av 
reservdelar samt att bristkostnaden många gånger är extremt hög har det varit 
ett säkert sätt att garantera att reservdelarna verkligen finns när de behövs. 
Erfarenheten är att förråd inom storindustri i princip har en hundraprocentig 
servicenivå. När det gäller kritiska reservdelar för produktionen kan det många 
gånger vara motiverat att ha det eftersom bristkostnaden blir extremt hög. 
Problemet är att alla reservdelar på förrådet ofta behandlas på liknande sätt. 
Fördelarna som finns med decentraliserat lager kan beskrivas med hjälp av 
nackdelarna med centralisering. Fördelen med decentraliserat lager på varje 
fabrik blir att ledtiden är kort samt att det finns en fysisk närhet. I storindustrin 



 Teoretisk analys  
   

 

 39   

kan ledtiden för en reservdel vara extremt kritisk eftersom det kan betyda 
stillastående produktion vid för lång ledtid. Vidare uppstår inga 
omställningssvårigheter, som Abrahamsson (1992) diskuterar, om de 
decentraliserat lagren av reservdelar behålls. De nackdelar som finns med 
decentraliserat lager är att kostnaderna för att lagerhålla artiklar på flera förråd 
inom en region blir hög i jämförelse med om någon form av samarbete inleds 
med reservdelshållningen. Abrahamsson menar även att en högre servicenivå 
kan uppnås vid en centralisering av lagerhållningen. 
 

5.1.2 Centraliserat lager 
Alternativet med ett centraliserat lager innebär en centraliserad 
distributionsstruktur och betyder att de reservdelar som förrådshålls läggs på ett 
centralt lager som betjänar samtliga fabriker i regionen. 
 
Teorin om centralisering är entydig om att det finns kostnadsfördelar med att 
centralisera lagerhållningen. När det gäller reservdelar finns två stora skillnader 
jämfört med produkter i produktionskedjan som bör beaktas. Det första handlar 
om att reservdelar har extrema skillnader i egenskaper gällande efterfrågan, 
kritikalitet och pris. Effekterna vid brist av en reservdel är många gånger 
väsentligt högre än när det handlar om produkter i produktionskedjan. Den 
andra stora skillnaden är att två fabriker ofta inte har samma typ av reservdelar 
utan endast vissa reservdelar är lika. Kostnadsfördelarna med centralisering 
påverkas starkt av detta faktum och för att uppnå större kostnadsfördelar är det 
önskvärt, enligt Fortuin & Martin (1999) m fl., att standardisera reservdelarna 
så långt som möjligt. 
 
En ytterligare aspekt med centralisering är att det finns organisatoriska hinder. 
Med en centralisering krävs ett ändrat arbetssätt från ”kunderna” till förrådet. I 
processindustrin betyder det att mekaniker, elektriker och produktionspersonal 
måste ha en större planering och inte räkna med att allting finns på det 
decentraliserat förrådet. Problem kan också uppstå om flera företag är 
inblandade och en prioritering måste göras om efterfrågan på en kritisk 
reservdel kommer samtidigt. 
 
En intressant motsägelse inom teorin är att författarna är oense när det gäller 
transportkostnaderna. Det tyder på att tranportkostnadernas förändring vid ett 
centraliserat lager är relativt svåra att bedöma. 
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5.1.3 Virtuellt centrallager 
Ett virtuellt centrallager kan beskrivas som att distributionen och 
lagerhållningen styrs från ett centralt håll, men att reservdelarna lagerhålls på 
förråd på respektive fabrik. Med hjälp av ett IT-system sammanlänkas lagren 
av reservdelar virtuellt. 
 
 
 

 
 
Figur 15:Virtuellt centrallager 
 
 
Figur 16 beskriver ett exempel på den virtuellt centraliserade 
reservdelshållningen för fem fabriker. Genom att se den totala 
reservdelshållningen som ett förråd av reservdelar kan flera av de fördelar som 
identifierats med det fysiskt centraliserade lagret uppnås, trots att reservdelarna 
fysiskt finns lokaliserade på förråd vid respektive fabrik. 
 
Teorin beskriver möjligheten med ett virtuellt centrallager inom storindustri 
men det betonas att det bör finnas ett integrerat IT-system samt att de 
geografiska lagerhållningsplatserna gör det möjligt med transporter som inte 
har för lång ledtid. 
 
Ballou & Vernetas (2004) beskriver en modell med virtuella lager med hjälp av 
”cross filling”. Det betyder att två eller flera förråd fungerar som support åt 
varandra. Målet med en sådan verksamhet är att kunna sänka säkerhetslagren 
eller höja servicenivån med hjälp av stöd från andra lager. Om det appliceras på 
förråd inom storindustrin skulle det betyda att förråden på fabriker inom en 

Förråd/Fabrik 2 

Förråd/Fabrik 3 Förråd/Fabrik 4 

Förråd/Fabrik 5 

Totalt Lager/ 
IT-system 

Förråd/Fabrik 1 
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region skulle kunna fungera som support åt varandra genom ett integrerat IT-
system.  
 
Fördelarna med ett sådant system är att lagerhållningen av reservdelar kan 
samordnas och optimeras utifrån flera förråd och generera en minskad 
totalkostnad samtidigt som servicenivån bibehålls eller ökas med stöd från de 
andra förråden. Nackdelarna är att det krävs resurser att ställa om till ett sådant 
system och det kräver en hel del samordning. 
 

5.1.4 Differentierad styrning 
Differentierad styrning av reservdelshållningen kännetecknas av att reservdelar 
med olika egenskaper lagerhålls på olika sätt. Det betyder en kombination av 
decentraliserat och centraliserade lager samt att reservdelshållningen trycks 
tillbaka mot leverantörer och grossister. 
 
Ett flertal forskare betonar vikten av att differentiera styrningen av reservdelar 
(Huiskonen 2001, Fortuin & Botter 2000 , Fortuin & Martin 1999 m fl.). Detta 
för att kunna uppnå kostnadsfördelar sett till den totala logistikkostnaden. De 
menar att eftersom reservdelar har så stora skillnader i efterfrågan, pris, 
kritikalitet och tid tills behov, måste styrningen av dem skötas på olika sätt. 
Problemet är att en differentierad strategi kräver stora resurser för att kunna 
styra på ett effektivt sätt, vilket det inte alltid finns intresse för att göra. En 
förutsättning för att kunna ha en effektiv differentierad styrning är att artiklarna 
är klassificerade på något sätt. De vanligaste kriterierna som reservdelarna 
klassificeras efter är hur kritiska de är, värde samt efterfrågan. Vid en mer 
detaljerad analys av reservdelar är det också viktigt att identifiera den tid som 
finns till behov. 
 
Ytterligare ett sätt att dela in reservdelar är om de är reparerbara eller inte. 
Dock tar den differentierade styrningen som presenteras i denna analys ingen 
hänsyn till detta eftersom det inte är direkt relevant för hur artikeln lagerhålls. 
 
 

5.2  Verksamhetsformer för reservdelshållning 
En ytterligare aspekt som påverkar reservdelsstrategin är vilken 
verksamhetsform som ska användas gällande reservdelshållningen. Utifrån 
teorin har tre alternativa verksamhetsformer framkommit: 

� Intern verksamhet 
� Outsourcing 
� Dotterbolag 
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Verksamhetsformen styrs till stor del av vilken strategi som företaget väljer 
inom reservdelshållningen men en allmän beskrivning av de 
verksamhetsformer som identifierats presenteras nedan. 
 

5.2.1 Intern verksamhet 
Intern verksamhet kan definieras som att verksamheten med reservdelshållning 
sköts av de personer som är inblandade i verksamheten internt i företaget. 
Oavsett vilken strategi som väljs används kompetensen internt och 
reservdelshållningen styrs som en del av den totala verksamheten.  
 
Traditionellt har reservdelshållningen varit en intern verksamhet som styrts av 
det enskilda företaget. Fördelen med att ha en intern styrning av 
reservdelshållningen är att det är lättare att få kontroll över verksamheten och 
kunna samverka med de interna kunderna jämfört med om det är en tredje part 
som sköter reservdelshållningen. Det som kan ifrågasättas vid intern 
verksamhet är hur effektiv styrningen blir när det är inte är en kärnverksamhet i 
företaget. 
 

5.2.2 Outsourcing 
Outsourcing innebär att hela eller delar av reservdelshållningen läggs ut på en 
tredje part. Det kan handla om att hela lagret med reservdelar styrs av ett 
logistikföretag, men det kan också vara att leverantörer eller logistikföretag 
äger och driver egna lager med utvalda reservdelar. Love (2004) beskriver 
ytterligare en form av outsourcing, där ett så kallat fjärdeparts-logistikföretag 
går in och fungerar som integrerare av flödet. Det betyder att företaget inte äger 
någon produktionsapparat utan använder framförallt sin kompetens som 
värdeskapare 
 
Enligt ett flertal källor (Albright 2004, Ahl & Johansson, 2002, m fl.) har det på 
senare tid blivit mer populärt att lägga logistiken kring reservdelar på en tredje 
part. Eftersom de företag som erbjuder logistiktjänster har specialiserat sig på 
sådan verksamhet, kan de genom en effektivare logistik spara kostnader åt sina 
uppdragsgivare samtidigt som de själva drar vinning av det. 
 
Det som logistikföretagen gör för att effektivisera logistiken kring reservdelar 
är ingen hemlighet, utan det handlar mest om att kompetens och resurser läggs 
på kärnverksamheten som i deras fall är logistiken. Inom storindustrin är 
kärnverksamheten producering av någon form av varor, vilket leder till att 
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ledningen ofta inte är villig att avsätta stora resurser och kompetens på 
reservdelslogistiken. 
 

5.2.3  Dotterbolag 
Dotterbolag innebär att ett företag med omfattande reservdelshållning har ett 
dotterbolag som har som kärnverksamhet att sköta reservdelshållningen. Detta 
för att betjäna de interna kunderna inom företaget, men det finns också 
möjlighet att betjäna externa kunder inom samma region. Vid en jämförelse 
med outsourcing kan man se det som att företaget outsourcar verksamheten 
internt. Hur verksamheten i dotterbolaget ska se ut styrs till stor de av de unika 
förutsättningarna som gäller i det specifika fallet. 
 
Ett alternativ som framförallt är aktuellt vid val av ett centraliserat lager är att 
dotterbolaget helt enkelt ansvarar för det centraliserade lagret och styr den 
verksamheten. 
 
Ett ytterligare alternativ är att dotterbolaget fungerar som fjärdeparts-
logistikföretag och har därmed som uppgift att fungera som integrerare av 
reservdelsflödet.   
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6 Empiri 
Empirin beskriver resultatet av de intervjuer och kontakter som har 
genomförts. Vissa delar i empirin har även tagits från Stora Ensos Intranät. 
Upplägget på empirin följer arbetsgången för intervjuer som presenterades 
metodkapitlet i figur 3.  
 

 
 Figur 3: Arbetsgång intervjuer 
 

6.1 Respektive enhet 
Intervjuer har genomförts på respektive enhet inom Stora Enso i Gävle/Dala 
regionen. Redovisningen av intervjuerna följer upplägget i intervjuguide 1, se 
bilaga 3 
 

6.1.1 Nuläge 
Förrådsverksamheten på Stora Ensos enheter i Gävle/Dala regionen sköts i 
dagsläget på respektive enhet. Norrsundets och Skutskärs massabruk anses i 
dagsläget som en enhet och det kan därför anses vara fyra enheter i regionen. 
Det direkta samarbete mellan enheterna som förekommer i dagsläget är att det 
kan lånas in artiklar från andra enheter vid kritiska lägen och med hjälp av 
SSG:s databas med SKC-nummer tar man reda på var artikeln finns. Detta 
samarbete är inte bara inom Stora Enso utan ofta lånar enheterna av andra 
skogsindustriföretag. 
 

1. Respektive 
enhet 

 
2. Stora Enso 

centralt 
 

3. Stora Enso 
Finland 

 
4. Externt 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Mellan bruken i Skutskär och Norrsundet finns ett närmare samarbete eftersom 
de nyligen blivit en enhet. En rutin som har införts är att man med hjälp av SAP 
först kontrollerar om artikeln finns på det andra bruket, innan man gör ett 
inköp. På den enheten finns också en arbetsgrupp tillsatt som har som mål att 
hitta samarbetsformer mellan de två bruken och därigenom sänka det totala 
förrådsvärdet på enheten.  
 
 

6.1.1.1 Lagerföring 
De nyckelfrågor som påverkar lagerföringen redovisas i Figur 16.  
 
 Kvarnsveden Grycksbo Fors Skutskär/Norrsundet 
Lagervärde Ca 160 miljoner  Ca 37 miljoner  Ca 75 miljoner Ca 110 miljoner 
Antal lagerhållna 
artiklar ca 35000 ca 16000 ca 26000 ca 40000 
Bestämning av 
säkerhetslager 

Ingen dokumenterad metod finns på något av bruken. Bestämning av 
säkerhetslagret görs av UH-tekniker i samråd med driften och förrådspersonal 
ifrågasätter. 

Vem/vad avgör om 
en reservdel ska 
lagerhållas? 

Det som avgör om en reservdel ska lagerhållas är ansvarig UH-personal samt 
produktionsansvarig 

Påfyllningsmetod Samtliga bruk använder en förutbestämd beställningspunkt och IT-systemet 
varnar när en artikel underskrider beställningspunkten 

 
 Figur 16: Nyckelfrågor inom lagerföring 
 
Det totala lagervärdet av artiklar som är knutna till förrådsverksamheten i 
Gävle/Dala regionen är ca 382 miljoner. Det finns dock ingen bestämd 
procentsats som är knuten till lagerräntan och därför blir det svårt att följa upp 
den exakta lagerföringskostnaden. 
 
Förrådsvärdet och antal artiklar som är redovisat för respektive bruk innefattar 
samtliga förrådshållna artiklar. Det som framförallt är intressant är hur stor del 
av värdet och antal artiklar som kan klassas som reservdelar, men eftersom alla 
bruk har olika system för uppdelningen av artiklarna är det inte möjligt att 
redovisa dessa värden. En uppskattning säger att det är ca 80 % av det totala 
värdet vilket ger ett lagervärde på 306 miljoner. En ytterligare aspekt på 
förrådsvärdet är att artiklar som är inköpta i projekt samt att reparerade artiklar 
skrivs in som värde noll. Det betyder att i verkligheten kan det totala 
lagervärdet vara betydligt större än vad som redovisas. 
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Ett problem som upplevs med att minska lagervärdet genom att skrota ut 
artiklar är att det går direkt på det ekonomiska resultatet och därigenom finns 
en ovilja att skrota ut artiklar. 
 
Säkerhetslagret bestäms som regel vid bruken vid projektering av nya 
anläggningar. Över tiden justeras säkerhetslagren om det upptäcks att det är 
felaktigt. Det är vanligare att säkerhetslagret justeras uppåt än nedåt eftersom 
det är lättare att upptäcka en brist än ett överskott. På flera av bruken är 
grundsynen att säkerhetslagret ska läggas på en nivå som gör att man aldrig ska 
vara utan reservdelar och därigenom orsaka onödiga produktionsstopp. 
 
En av kärnfrågorna inom lagerföring är huruvida det finns många artiklar som 
är lika mellan bruken. En samstämmig uppfattning är att så inte är fallet. Som 
grund finns undersökningen som är gjord inom Stora Enso Gävle/Dala samt 
uppfattningar från respektive bruk. Varje enskilt bruk anser sig ha mer 
gemensamma delar med fabriker i Sverige som inte ingår i Stora Enso 
koncernen. Uppfattningen från det pågående SEAAP-projektet är att det är 10-
15% av artiklarna som är gemensamma mellan bruken enligt SKC-
klassificeringen och de artiklar som är lika är oftast inte de som är 
kapitalintensiva. En undersökning av hur stor del av lagervärdet som är 
gemensamt finns inte genomförd. Ett problem med att undersöka om det finns 
gemensamma artiklar med hjälp av SKC-klassificeringen är att samma artikel 
många gånger kan vara klassificerad hos SSG av olika bruk och att 
beskrivningen av artikeln kan skilja något och därför tilldelas olika SKC-
nummer. Till detta ska läggas att en artikel med samma funktion som levereras 
av olika leverantörer har olika SKC-nummer. Uppfattningen från 
Skutskär/Norrsundet är att mellan de två bruken i verkligheten finns upp till 30 
% artiklar som har samma användningsområde, trots att bara 10 % har samma 
SKC-nummer. En gemensam uppfattning om hur man ska få en mer gemensam 
artikelflora är att större hänsyn till standardisering görs vid projektering och 
inköp. 
 

6.1.1.2 Lagerhållning/Hantering 
Nyckelfrågor inom lagerhållning/hantering redovisas i figur 17. 
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Kvarnsveden Grycksbo Fors Skutskär/Norrsundet 

Antal anställda 10 4,5 12 16 
Ägandeförhållanden 
på lokaler 

Äger själva, 
endast 
driftkostnad 

Äger själva, 
endast 
driftkostnad 

Eget ägande, 
endast 
driftkostnader 

Stora Enso äger, 
endast driftkostnader 

Platsbehov eller 
plats över 

Inget direkt 
platsbehov 

Endast 
platsbehov för 
valsar 

Inget 
platsbehov 

Inget direkt 
platsbehov. 

Streckkodshantering Nej Nej På väg att 
införas 

Ja, utleveranser. 

 
Figur 17: Nyckelfrågor inom Lagerhållning/Hantering 
 
Antal anställda inkluderar operativ förrådspersonal samt personal som ansvarar 
för inköp av artiklarna till förråden. Det totala antalet tjänster som ingår i 
verksamheten med reservdelshållning inom enheterna i Gävle/Dala regionen är 
42,5 st. Kostnaderna för lokalerna är endast driftkostnad eftersom Stora Enso 
äger lokalerna och inget direkt platsbehov är identifierat. Den lagerutrustning 
som används i förråden är standardutrustning och medför inte stora kostnader. I 
samband med SEAAP-projektet är det meningen att ett streckkodssystem ska 
införas. 
 

6.1.1.3 Transporter 
Transporter av reservdelar till bruken är till stor del styrda av koncernavtal, 
men det finns även en del decentraliserat avtal. Många gånger ingår 
transportkostnaderna i avtalet med leverantören och därigenom överlåts 
ansvaret till dem. 
 

6.1.1.4 Administration 
Figur 18 visar nyckelfrågor inom administration. 
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 Kvarnsveden Grycksbo Fors Skutskär/Norrsundet 
Klassificering ABC-analys 

finns, används ej 
ABC-analys 
finns, används 
ej. 

Nej Ja, på kritikalitet, red 
line projekt 

Differentiering av 
styrning 

Nej Nej Nej Ja med hänsyn till 
kritikalitet. 

Mätning och 
uppföljning av 
nyckeltal 

Förrådsvärde, 
svinn 

Inkurans, svinn Produktionsstopp 
p g a 
reservdelsbrist 
Förrådsvärde, 
Svinn 

Svinn, kassationer 
Omsättningshastighet, 
Förrådsvärde och 
antal artiklar 

Servicenivå Nära 100%, 
ingen mätning 

Nära 100%, 
ingen mätning 

Nära 100%, 
ingen mätning 

Nära 100%, ingen 
mätning 

Samarbetsavtal  Lager, en liten 
del axlar, 
remmar mm 

Lager, skruvar 
och muttrar 

Plockvaror, lager  
och 
kompressorer 

Elmotorer, mätgivare, 
lager 

 
 Figur 18: Nyckelfrågor inom administration 
 
Den enda klassificeringen som finns och används för reservdelar på förråden 
inom Stora Enso Gävle/Dala är en klassificering på kritikalitet som finns i 
Norrsundet och är på väg att införas även i Skutskär. Projektet som kallas ”red 
line” syftar till att först klassificera hela produktionsenheter utifrån hur kritiska 
de är. Kriterierna är A, B och C, där A en A-klassning innebär att 
produktionsenheten är mycket kritisk, B relativt kritisk och C mindre kritisk. 
Detta appliceras sedan även på samtliga reservdelar som kan kopplas till 
produktionsenheten. De reservdelar som inte är kritiska alls, klassificeras inte. 
En följd av detta är att Skutskär/Norrsundet kan differentiera sin styrning 
genom att särskilt fokusera på de artiklar som är kritiska för verksamheten. 
 
Den mätning av nyckeltal som förekommer sker framförallt i samband med 
inventering då svinn följs upp på bruken. I övrigt är det förrådsvärdet som följs 
upp en gång per år. I Fors finns ett uttalat mål där produktionsstopp på grund 
av reservdelsbrist inte får överstiga 15 timmar/år, men målet anses som en hög 
siffra och stoppen på grund av reservdelsbrist uppfattas som extremt få. Detta 
gäller även de övriga enheterna. En riktig servicenivå med förrådet som 
leverantör och fabriken som kund finns det ingen dokumenterad mätning på 
och återkopplingen från UH- och produktionspersonal som upplever brist från 
förrådet, är ofullständig. En mätning av servicenivå är dock något som anses 
som önskvärt från samtliga bruk. 
 
Med samarbetsavtal avses avtal där leverantören eller grossisten går in och 
även lagerhåller reservdelar. Det finns ett koncernavtal inom artikelgruppen 
lager, där en leverantör lagerhåller artiklar åt Stora Enso. Fors bruk använder 
dock inte detta avtal utan lagerhåller sina lager hos en annan leverantör. I 
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dagsläget är artiklar som lagerhålls genom samarbetsavtal en liten del av det 
totala förrådsvärdet. 
 

6.1.1.5  Övrigt 
Figur 19 visar övriga nyckelfrågor. 
 
 
  Kvarnsveden Grycksbo Fors Skutskär/Norrsundet 
IT-system IFU, SAP införs 

2007 
Maximo, ingen 
förändring 

SAP SAP 

EDI-beställningar Nej Nej Ska finnas i 
SAP, inte infört 

Ska finnas i SAP, inte 
infört 

Bristkostnader Inget 
dokumenterat 

Ingen 
dokumentation 

Hänsyn mha 
nyckeltalsmål 

Hänsyn mha 
avvikelserapporter 

Figur 19: Övriga nyckelfrågor 
 
På grund av försäljningen av Stora Enso Grycksbo har införandet av 
affärssystemet SAP avbrutits där och det nuvarande systemet kommer att 
fortleva. Kvarnsveden är sist av de övriga bruken inom Stora Enso Gävle/Dala 
att implementera SAP och det beräknas vara klart i mars 2007. 
 
Ett önskemål från samtliga bruk är att EDI-beställningar införs, det ska finnas 
möjligheter inom affärssystemet SAP att göra detta, men det är ännu inte 
genomfört. 
 

6.1.2 Reservdelsstrategier 
De strategier som är aktuella har redovisats i den teoretiska analysen, se kap 5. 
En sammanställning av fördelarna och nackdelarna som har identifierats av 
enheterna inom Stora Enso i Gävle/Dala regionen i figur 20. 
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Strategi   Fördelar  Nackdelar 
Decentraliserat lager � Fysisk och 

känslomässig närhet 
� Lättare mätning och 

kontroll 
� Minimerar risken 

� Inga kostnadsfördelar 
genom synergier 

� Föråldrat synsätt 

Fysiskt centraliserat lager � Kan ge 
kostnadsbesparingar 

� Högre servicenivå 

� Organisatoriskt 
motstånd 

� Få gemensamma 
reservdelar 

� Längre ledtider 
� Skapas 

decentraliserat förråd 
trots allt 

Virtuellt centraliserat lager � Kan ge 
kostnadsbesparingar 

� Minskade 
säkerhetslager 

� Högre servicenivå 

� Kräver samordning 
� Problem med 

prioriteringar 
� Ägandeförhållanden 

Differentierad styrning � Mest 
kostnadseffektivt 
eftersom artiklarna i 
förrådet inte bör 
styras på samma sätt. 

� Resurskrävande 

 Figur 20: Fördelar och nackdelar med respektive strategi 
 
Decentraliserat lager betyder att all lagerhållning styrs lokalt på varje bruk dvs. 
som det fungerar idag på enheterna, men det finns en vilja från samtliga 
respondenter på enheterna att samarbeta i någon form för att undvika att varje 
bruk lever sitt eget liv. Det som betonas är dock att det är bekvämt och smidigt 
att ha de decentraliserat lagren och eftersom kostnaderna på grund av 
reservdelsbrist i dagsläget upplevs som små, finns det en naturlig ovilja inom 
organisationerna på respektive enhet att ändra strategi. 
 
Fördelen med ett fysiskt centraliserat reservdelslager ses framförallt som 
minskade kostnader inom lagerföring, men även kostnadsbesparingar inom 
administration och personalbehov ses som en möjlighet. En total högre 
servicenivå är också något som betonas av flera respondenter. De två största 
nackdelarna med ett fysiskt centraliserat lager som upplevs i dagsläget är att det 
inte upplevs som att det finns tillräckligt många gemensamma reservdelar för 
att det ska vara kostnadseffektivt att centralisera, samt att det finns ett stort 
organisatoriskt motstånd mot att flytta reservdelarna från respektive enhet. 
Ytterligare en nackdel som kan uppstå är att det byggs upp decentraliserat 
förråd av reservdelar trots allt och att den centraliserade verksamheten då 
förlorar sin effektivitet. 
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De fördelar som betonas med ett virtuellt centraliserat lager är i stort samma 
som finns med ett fysiskt centraliserat lager, men de största 
kostnadsbesparingarna förväntas genom minskade säkerhetslager. 
Uppfattningen om nackdelarna skiljer sig dock. Omställningssvårigheterna 
upplevs inte som lika stora som vid ett fysiskt centraliserat lager, men den 
samordning som krävs för ett virtuellt centraliserat lager kan vara mer 
problematisk. Det måste finnas tydliga riktlinjer för hur samarbetet ska 
utformas annars finns risken att det virtuellt centraliserade lagret inte fungerar i 
praktiken. Vidare kan problem med prioriteringar uppstå om ett behov finns på 
mer än en enhet samtidigt.  
 
Den differentierade styrningen uppfattas som kostnadseffektiv eftersom 
artikelfloran som lagerhålls på respektive enhet är mycket stor. Det finns dock 
en medvetenhet att den differentierade styrningen kräver stora resurser för att 
kunna genomföras effektivt. 
 
Figur 21 visar hur de fyra enheterna rankar de fyra strategierna. Det finns en 
tydlig övervikt på differentierad styrning och det virtuellt centraliserade lagret 
är även det populärt. Det enda bruk som förespråkar ett fysiskt centraliserat 
lager är Grycksbo. Detta kan enligt författaren bero på att bruket i Grycksbo 
inte längre ingår i Stora Enso och har troligen mest att tjäna på ett centraliserat 
lager. 
 
 
Strategi/Ranking 1:or 2:or 3:or 4:or 
Decentraliserat lager 0 1 0 3 
Centraliserat lager 1 0 2 1 
Virtuellt centrallager 0 3 1 0 
Differentierad styrning 3 0 1 0 

Figur 21: Ranking av strategier från respektive enhet 
 

6.1.2.1 Kostnadsförändringar 
En gemensam åsikt bland enheterna är att det är framförallt kostnader för 
kapitalbindning som förväntas minska vid ett annat val av reservdelsstrategi. 
Hur de andra logistikkostnaderna påverkas av en förändring anses vara mycket 
svårbedömt och skiljer sig marginellt mellan enheterna. Dock finns ingen stark 
åsikt om hur de påverkas. Det finns också en osäkerhet om vilken procentsats 
som ska användas för att räkna ut kostnaderna för reservdelshållningen. 
Kostnaden för kapitalbindning, dvs kalkylräntan bedöms till mellan 9 -13%  
och den totala logistikkostnaden för reservdelar bedöms vara 30-40% av 
lagervärdet per år. 
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6.1.2.2 Standardisering 
Samtliga enheter anser att det idag är för liten del av artikelsortimentet på 
respektive bruk som är gemensam för att dra stora fördelar av en gemensam 
reservdelsstrategi. För att ändra på detta förespråkas en ökad standardisering 
vid inköp och nyinvesteringar. Möjligheterna med standardisering anses vara 
stora, men det finns många åsikter involverade i ett sådant beslut och det 
medför att det är en lång process att komma till en gemensam standard. Vidare 
är det svårt att se den omedelbara effekten av att inte köpa standardiserad 
utrustning vid nyinvesteringar. 
 

6.1.2.3 Arbetsprocesser och organisation 
De viktigaste förändringarna i arbetsprocesserna inom respektive enhet för att 
kunna ändra reservdelstrategi är längre framförhållning och noggrannare 
planering av förebyggande underhåll. Det upplevs även på samtliga enheter 
som att det finns en ovilja inom organisationen att flytta reservdelar från den 
egna fabriken för att inte äventyra driftsäkerheten. 
 
En viktig aspekt som också betonas är att för att det ska kunna bli någon form 
av samordning mellan de olika enheterna måste det finnas någon form av 
arbetsgrupp som har som ansvar att ta tag i samordningen och som dessutom 
har mandat från ledningen att bestämma vilka reservdelar som ska samordnas. 
Flera av enheterna efterlyser hårdare styrning från centralt håll. 
Underhållsbolaget SESU i Skutskär/Norrsundet är beredda att ta på sig 
uppgiften att samordna verksamheten med reservdelshållning inom Stora Enso 
i Gävle/Dala regionen. 
 

6.1.2.5 Verksamhetsform 
En gemensam ståndpunkt är att vid ett fysiskt centraliserat lager bör någon 
form av outsourcing användas. Vid decentraliserat lager samt ett virtuellt 
centraliserat lager förespråkas en intern verksamhet. En differentierad styrning 
uppfattas som en mix av de tre övriga strategierna och därigenom blir en form 
av outsourcing till leverantörer aktuell, kombinerad med en intern verksamhet. 
Det finns till detta ingen förespråkare för att ta in ett 4PL-företag för att styra 
reservdelshållningen. 
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6.2 Stora Enso Centralt 
För att få en överblick av hur personer från centralt håll i Stora Enso ser på 
reservdelshållning, har två personer på inköpsavdelningen centralt, chefen för 
Shared Service samt en projektledare inom SEAAP-projektet intervjuats. Vid 
intervjuerna har intervjuguide 2 i bilaga 3 använts. 
 

6.2.1 Nuläge 
Från centralt håll uppfattas det som att Stora Enso i Sverige arbetar begränsat 
med att effektivisera reservdelhållningen. Mycket fokus ligger på det egna 
brukets driftsäkerhet. Från centralt håll arbetar man idag framförallt med att 
effektivisera reservdelshållningen genom att införa ett gemensamt IT-system, 
SAP, samt genom centrala inköpsavtal. Dock är det inte ett måste för respektive 
bruk att använda de centrala avtalen. Det har även tillsatts en teknikgrupp, där 
underhållscheferna från respektive bruk i Sverige ingår, som har till uppgift att 
se över synergier i reservdelshållningen. 
 

6.2.2 Reservdelsstrategier 
Vid intervjuerna med personer på Stora Enso centralt kom det inte fram några 
ytterligare fördelar och nackdelar med respektive reservdelsstrategi utan de 
fördelar och nackdelar som betonas i figur 21 gäller även för Stora Enso från 
centralt håll. 
 
Figur 22 visar ranking av reservdelsstrategier från Stora Enso Centralt.  
 
Strategi/Ranking 1:or 2:or 3:or 4:or 
Decentraliserat lager 0 1 0 3 
Fysiskt centraliserat lager 0 0 2 1 
Virtuellt centraliserat lager 0 3 1 0 
Differentierad styrning 4 0 1 0 

Figur 22: Ranking av strategier från Stora Enso Centralt 
 
Det finns en gemensam inställning även från centralt håll att den 
reservdelsstrategi som bör tillämpas i framtiden är en differentierad styrning. 
Till detta betonas att ett virtuellt samarbete bör inledas i samband med SEAAP-
projektet. 
 

6.2.2.1 Standardisering 
Samtliga tillfrågade respondenter förespråkar en mer gemensam standard vid 
förhandling av inköpsavtal. Det finns idag ett antal avtal som syftar till att 
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standardisera inköpen av vissa produktgrupper, men det är inte alltid som de 
används. Det finns även ett antal identifierade hinder för att uppnå en 
gemensam standard: 

� Bruksstandard, historiskt sett är reservdelarna inte lika och det kan vara 
svårt och dyrt att byta ut redan befintlig utrustning 

� Preferenser för en viss leverantör 
� Konkurrensbehov, en standardiserad leverantör tar ut högre priser 

 
Den hänsyn som tas idag till reservdelshållningen vid investeringar är 
framförallt anpassad till respektive bruks bruksstandard. De standardiserade 
artiklarna som exempelvis pumpar anpassas medan man vid maskinspecifika 
delar inte tar hänsyn till reservdelshållningen. Vidare anses det inte finnas 
någon anledning att ta hänsyn till andra bruks standarder vid investeringar 
eftersom det idag inte finns något centralt system för att ta hand om fördelarna 
med en sådan verksamhet.  
 

6.2.2.2 Arbetsprocesser och organisation 
De förändringar i arbetsprocesser och organisation, för att ett samarbete ska 
vara fördelaktigt mellan bruken i Gävle/Dala regionen, som betonas är: 

� Samordning med mandat att styra 
� Ökad planering och medvetenhet hos UH- och produktionspersonal 
� Företagskulturen, ändrad mentalitet 

 
Av respondenterna från centralt håll finns en splittring om vem som bör ta tag i 
en gemensam reservdelsstrategi. Två av respondenterna anser att det bör skötas 
mellan enheterna, medan två av respondenterna anser att det måste styras 
hårdare från ett centralt håll. Dock finns det en samstämmighet om att den 
grupp som ska styra den gemensamma verksamheten med reservdelshållningen 
måste ha ett mandat från högsta ledningen att fatta beslut. 
 
Ökad planering och medvetenhet hos UH- och produktionspersonal handlar om 
att det förebyggande underhållet kan utvecklas genom att mer planering föregår 
exempelvis ett planerat stopp på en maskin. I planeringen bör det ingå att även 
planera vilka reservdelar som kommer att behövas inom ramen för det 
planerade stoppet. 
 
Företagskulturen upplevs idag som ett hinder för att kunna effektivisera 
reservdelshållningen och inleda samarbeten. Många gånger bestäms 
reservdelshållningen av magkänsla istället för en verklig riskkalkyl. Det finns 
en rädsla för att stå ansvarig för ett längre stopp på en produktionsenhet på 
grund av en reservdel inte finns på plats.  
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6.2.2.3 Verksamhetsform 
Om en tredje part ska vara inblandad måste det finnas en omsättningshastighet 
för att det ska vara intressant för ett sådant företag att lagerhålla. Den 
outsourcing som dock förespråkas från centralt håll är att leverantörer 
lagerhåller reservdelar. I övrigt förespråkas en intern verksamhet. 
 

6.3 Stora Enso Finland 
För att få en inblick över hur reservdelshållningen ser ut i andra delar av Stora 
Enso-koncernen har telefonintervjuer gjorts med personer involverade i 
reservdelshållning inom Stora Enso i Finland. I Finland har affärssystemet SAP 
redan införts på samtliga enheter. Intervjuer har gjorts med ansvariga för 
reservdelshållning inom två regioner i Finland. I de två regionerna styrs 
reservdelshållningen av underhållsbolag. De underhållsbolag som är aktuella är 
Fortek samt Kymenso. Intervjuguide finns att tillgå i bilaga 3, intervjuguide 3. 
 

6.3.1 Kymenso 
Strategin inom det regionala samarbetet i Kymenlaaksoområdet där Kymenso 
styr reservdelshållningen är en form av virtuellt samarbete och kan 
sammanfattas med följande punkter: 

� Decentraliserat förråd på respektive enhet och samordning med hjälp av 
SAP 

� Samarbetsgrupper med UH-personal och inköpare inom olika 
produktgrupper har som uppgift att minimera det totala lagret i regionen. 

� Hänsyn till hela regionens förråd vid inköp av reservdelar 
� Leverantör lagerhåller och reparerar pumpar 

 
Resultatet av samarbetet har varit en minskning av det totala säkerhetslagret 
samt ett minskat personalbehov. De viktigaste faktorerna för att ett regionalt 
samarbete ska fungera anses vara att tillsätta en projektgrupp med personer från 
respektive enhet som besöker enheterna och utreder inom vilka områden det 
finns möjligheter att samarbeta. 
 
För en fullständig sammanställning av intervjun med materialansvarig på 
Kymenso, se bilaga 4. 
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6.3.2 Fortek 
Det regionala samarbetet i norra Finland där Fortek styr reservdelshållningen 
grundar sig framförallt på att tre av enheterna har en gemensam logistisk 
organisation för investeringar, inköp, interna transporter och lagerhållning. 
Detta leder till gemensamma processer för inköp, hantering och lagerhållning 
av reservdelar.  
 
Det finns inget direkt virtuellt samarbete i regionen, men den gemensamma 
logistiska organisationen försöker effektivisera den totala reservdelshållningen 
för de tre enheterna. 
 
Den form av samarbete som finns är att speciella pumpar, ventiler och lager 
finns centraliserade hos leverantörer. Detta samarbete gäller dock inte bara 
enheterna i regionen utan även flera enheter inom Stora Enso i Finland. 
 
De viktigaste faktorerna för samarbete i en region anses vara: 

� Aktiv och regelbunden kommunikation 
� Gemensamma processer gällande reservdelshållning och inköp 
� Strategisk planering, det är en lång process 
� Handlingsplaner och ständig uppföljning 
� Samarbete med leverantörer 
� Effektiv användning av SAP 
� Planering vid investeringar 

 
För en fullständig sammanställning av intervjuer med referenspersoner inom 
Fortek AB, se bilaga 4. 
 

6.4  Externt 
De externa intervjuer som har genomförts är dels intervjuer med två 
stålindustriföretag i regionen, Sandvik och SSAB, samt intervjuer med 
förrådstekniker på två pappersbruk i Norrland där ett virtuellt samarbete har 
inletts i regionen. Syftet med intervjuerna med Sandvik och SSAB är 
framförallt att undersöka hur de ser på ett samarbete inom reservdelshållningen 
i regionen. Kontakten med de två förrådsteknikerna i Norrland har tagits för att 
undersöka hur ett virtuellt samarbete kan se ut mellan olika företag. För 
intervjuguide, se bilaga 3, intervjuguide 4. Kontakter har även tagits med ett 
tiotal logistikföretag för att få intervjuer om hur de ser på regionala synergier i 
processindustrin. Dock har svaret från dessa företag varit att de inte är 
intresserade av intervjuer eftersom de inte ser något affärsområde i 
reservdelshållningen inom processindustri på grund av den stora andelen 
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maskinspecifika reservdelar med låg efterfrågan. En extern organisation som 
har stor påverkan på reservdelshållningen är Skogsindustriella 
standardiseringsgruppen som presenteras i avsnitt 6.4.4. 
 

6.4.1 Sandvik 
I dagsläget bedöms det inte finnas någon gemensam strategi för 
reservdelshållningen inom produktionsanläggningen på Sandvik. Det finns en 
central förrådsfunktion, men inköp av reservdelar sker till 80% utanför det 
centrala förrådssystemet. Det medför att det finns ett stort antal 
decentraliserade lager som inte finns registrerade i förrådssystemet. 
 
Sandvik har inlett ett SKC-klassificeringsprojekt och målet med det är att öka 
samordningen internt samt att skrota ut artiklar. Vidare jobbar man med att 
avveckla de decentraliserade lager som inte finns registrerade i förrådssystemet 
och målet är att allt ska gå genom centralförrådets system. Avvecklingen av de 
decentraliserade lagren bedöms vara ett projekt som kommer att pågå i många 
år framöver. 
 
Den interna strukturen på Sandvik bedöms vara det största hindret för att kunna 
samarbeta externt. Det är ett måste att få ordning på sin egen verksamhet 
genom ett internt centralförråd innan man kan samarbeta externt. Det finns 
dock en ambition att inom en 5-10 årsperiod ha möjligheten att samarbeta med 
andra storindustriföretag. Om ett samarbete med Stora Enso ska inledas i 
framtiden bör en leverantör vara inblandad och samarbetet bör skötas från 
centralförrådet. Dock anses det inte finnas stora mängder gemensamma artiklar, 
men om ett samarbete ska inledas är det framförallt inom pumputrustning och 
elmotorer. 
 
En fullständig sammanställning av intervjun med en underhållsingenjör på 
Sandvik finns att tillgå i bilaga 5. 
 

6.4.2 SSAB 
Historiskt sett har reservdelshållningen på SSAB haft decentraliserade lager 
och reservdelarna har inte funnits registrerade. År 2002 infördes ett nytt IT-
system, IFS, och i samband med centralisering av underhållsverksamheten 
började samtliga artiklar på de decentraliserade lagren registreras in och till viss 
mån flyttas fysiskt till det centrala förrådet. Detta är ett arbete som fortfarande 
pågår eftersom det är en sån enorm mängd artiklar. Reservdelar finns i 
dagsläget placerade på 21 olika förråd och målet är att allt ska administreras 
och styras genom inköpsorganisationen och det gemensamma IT-systemet. Ett 
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övervägande har gjorts om att införa SKC-klassning på artiklarna men ett 
beslut har tagits att inte dra igång ett sådant projekt. 
 
Det finns i dagsläget inget samarbete inom reservdelshållningen mellan de 
olika produktionsanläggningarna i Sverige inom SSAB eftersom man har gjort 
bedömningen att det inte har funnits underlag för samarbete eftersom det har 
varit relativt få gemensamma artiklar. 
 
Ett samarbete mellan SSAB och Stora Enso gällande reservdelshållning anses 
inte vara fördelaktigt på grund av följande aspekter: 

� Få gemensamma artiklar 
� Avtalsskrivning, dvs hur ska avtalet skrivas om båda företagen vill ha en 

reservdel och det finns bara en att tillgå 
� SKC-klassificering finns inte och planeras inte att införas på SSAB 
� Företagsmentaliteten på SSAB, det är svårt att flytta reservdelar till en 

central plats inom produktionsanläggningen och det blir ännu svårare att 
flytta dem externt. 

� Standardisering mellan företagen är svårt eftersom det är olika 
produktionsprocesser 

 
En fullständig sammanställning av intervjun med inköpschefen på SSAB finns 
att tillgå i bilaga 5. 
 

6.4.3 Norrlandssamarbetet 
Norrlandssamarbetet består av fyra pappersbruk från olika företag som har ett 
samarbete i norra Sverige. Ett virtuellt samarbete finns inom vissa 
produktgrupper, framförallt är det pumphjul och hydraulmotorer. Det finns ett 
avtal skrivet som säger att inom de förutbestämda produktgrupperna lagerhålls 
artiklarna på endast ett av bruken, men övriga bruk har rätt att använda dem vid 
behov. Genom datasystemet ser respektive bruk om reservdelen lagerhålls på 
ett av de andra bruken. Förutsättningarna för samarbetet är att den som har den 
specifika reservdelen på lager också äger den. Det blir dock inte helt rättvist, 
men det är det enklaste sättet att lösa problemet med ägandeförhållanden. 
 
När samarbetet upprättades var steg ett att klassa in artiklarna utifrån: 

� Värde >10000 kr 
� Efterfrågan = relativt låg 
� Tid tills behov > 4 timmar 

 
En undersökning gjordes samtidigt om de var gemensamma med något av de 
andra bruken med hjälp av SKC-klassning. Det var ett stort jobb att klassa 
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artiklarna eftersom informationen om artiklarna inte alltid fanns 
dokumenterade. När detta var gjort undersöktes hur många reservdelar som 
användes i driften på respektive fabrik. Som tumregel användes att det bruk 
som hade flest antal i drift fick fortsätta att lagerhålla artikeln och de övriga 
bruken slutade att lagerhålla alternativt bestämde sig för att lagerhålla en artikel 
om den var extremt kritisk. Som steg två skrevs sedan avtalet mellan bruken. 
Avstämning och uppföljning av avtalet genomförs en gång per år. 
 
Varje bruk inom samarbetet har sparat ca 1 miljon kronor per år och inga 
direkta nackdelar har identifierats. Den största vinsten är när nya pumphjul eller 
hydraulmotorer ska köpas in. Då tittar man först om något av de andra bruken 
lagerhåller artikeln i fråga, och om så är fallet undviks inköp. I framtiden ser 
man gärna att samarbetet utökas men det har varit svårt att hitta ytterligare 
produktgrupper som passar inom ramen för samarbetet. 
 
En fullständig sammanställning av intervjuerna med förrådstekniker inom 
norrlandssamarbetet finns att tillgå i bilaga 5. 

 

6.4.4 Skogsindustriella StandardiseringsGruppen 
Stora Enso är anslutet till SSG som står för Skogsindustriella 
standardiseringsgruppen och är en samarbetsorganisation för skogsindustrin 
med syfte att främja standardisering och utveckling av process- och 
anläggningsteknik, samt arbetet med tillhörande produkt- och 
kemikaliedatabaser. Genom sin databas, SKC – Skogsindustriella 
KlassifikationsCentralen, har man samlat en stor mängd av de 
förbrukningsartiklar och reservdelar som används inom skogsindustrin idag och 
givit dem ett unikt nummer, SKC-nummer. Produktdatabasen ger alla anslutna 
företag möjlighet att se vilka artiklar som finns registrerade på respektive 
företag under förutsättning att artiklarna är SKC-klassificerade. Alla Stora 
Ensos bruk i Sverige är anslutna till SSG:s produktdatabas och har möjlighet att 
gå in och söka på artiklar. Detta ger bruken en möjlighet att se vilka artiklar 
som finns registrerade i andra fabrikers lagerhållningssystem både internt och 
även externt hos de företag som är anslutna till databasen. Ett problem är att det 
inte finns information om lagersaldot i systemet, vilket gör att även om en 
artikel finns registrerad på många ställen, finns det ingen möjlighet att se om 
artikeln finns på lager. 
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7 Analys 
I analysen görs en sammanfattande analys av strategival, samt en SWOT-
analys av de valda alternativen. 
 

7.1  Strategival 
En stor samstämmighet finns inom Stora Enso att den strategi som är lämplig 
gällande reservdelshållningen i Gävle/Dala regionen är en differentierad 
reservdelsstrategi. Endast en av enheterna tror på ett fysiskt centraliserat lager 
och det är Stora Enso i Grycksbo. Den troliga anledningen till det är att 
Grycksbo bruk på grund av försäljning har mest att vinna på ett fysiskt 
centraliserat lager eftersom de då kan utnyttja stordriftsfördelarna i en stor 
koncern. Den differentierade strategin stämmer väl överens med den teori som 
tagits fram om reservdelshållning. 
 
I en differentierad strategi delas artiklarna upp i kategorier med hänsyn till: 

� Värde 
� Kritikalitet 
� Efterfrågan 
� Standardartikel eller unik artikel 
� Tid tills behov 
 

Något som dock betonas av samtliga inom Stora Enso som förespråkar en 
differentierad strategi, är att ett virtuellt samarbete inleds inom ramen för den 
differentierade styrningen av reservdelarna. Den viktigaste ekonomiska 
fördelen inom ett virtuellt samarbete anses vara att kunna minska det totala 
säkerhetslagret. Det betyder att ett krav för att kunna samarbeta är att det är en 
standardartikel som används på mer än en enhet. Det betyder också att det är 
lagerföringskostnaden som ska minimeras och den är starkt beroende av värdet 
på artikeln. Artiklar som inte är kritiska för verksamheten bör inte lagerhållas 
på de respektive bruken utan bör tryckas tillbaka mot leverantörer. På grund av 
detta blir grundkriterierna för ett virtuellt samarbete att: 

� Det är en standardartikel 
� Artikeln har ett högt värde 
� Artikeln är kritisk 

 
För att visualisera detta har den modell som i teorin beskriver en differentierad 
reservdelsstrategi (Kategorisering av olika kontrollsituationer och dess 
respektive strategi, Huikonen, 2001) använts. Den streckade linjen i Figur 23 
visar de kategorier av artiklar som är aktuella för att ingå i ett virtuellt 
samarbete.  
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   Kritikalitet              
         Låg                                     Hög         
 
Standardartiklar;  Lågt värde • Orderprocess förenklad •  Decentralicerat, eget 
     genom automatiska order     säkerhetslager och generösa       
                                                       eller                               påfyllningskvantiteter 
  • Outsourcing av lager- 
                              styrningen till en leverantör 
 
   
       Högt värde • Lagerhållningen trycks • Optimerat eget                                                                                                                   
                                                      tillbaka mot leverantören    säkerhetslager             
                                                                                                          (vid hög och jämn efterfrågan) 
 
    • Tidsgaranterade leveranser från   

ett etablerat serviceföretag ( vid   
lägre och oregelbunden efter-                                                       
frågan) 

 
• Kooperativ lagerhållning av  
  varor tillsammans med andra     
  företag (vid väldigt låg  efter-   
  frågan) 

 
 
Artiklar unika för den • Egna säkerhetslager + nära relation med lokala leverantörer   
för egna verksamheten;               att, förkorta ledtider, öka tilliten och bli prioriterad vid                               
                                                        nödsituationer 
  • I det långa loppet, standardisera artiklar så långt som möjligt 
 

 Figur 23: Kategorisering av olika kontrollsituationer och dess respektive strategi med 
förslag på virtuellt samarbete. 
 
 
Om ett virtuellt samarbete ska inledas inom Stora Enso i Gävle/Dala regionen 
bör även ”tid tills behov” tas med som en ytterligare klassificering. Om man 
räknar med att tiden för leverans inom regionen är maximalt tre timmar, bör 
artiklarna klassificeras utifrån om tiden tills behov är under eller över tre 
timmar.  
 
De artiklar som är aktuella för det virtuella samarbetet är framförallt 
kringutrustning till maskinerna som exempelvis elmotorer, pumpar och 
hydraulik. Att inleda ett samarbete med samtliga reservdelar är ett arbete som 
kräver så stora insatser att det inte är ekonomiskt försvarbart att göra.  
 
Ett bra exempel på hur ett virtuellt samarbete kan generera fördelar är 
norrlandssamarbetet som beskrivs i avsnitt 6.4.3. Grunden i det samarbetet 
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ligger i SKC-klassificering och ett gemensamt avtal. Ett liknande samarbete 
skulle enligt författaren vara lämpligt att genomföra inom Stora Enso i 
Gävle/Dala regionen. Grunden till samarbetet ligger där i SKC-klassningen av 
artiklarna. Erfarenheterna från Stora Enso i Finland i avsnitt 6.3 visar också att 
det finns möjligheter att ha ett virtuellt samarbete med hjälp av affärssystemet 
SAP. Den största vinsten med de samarbetena ligger i att vid inköp av en 
reservdel undersöka om den finns på något av de andra bruken. 
 

7.1.1 Verksamhetsform 
Eftersom den strategi som författaren har identifierat som mest fördelaktig för 
reservdelshållningen inom Stora Enso Gävle/Dala är en differentierad styrning 
med ett virtuellt samarbete, blir uppfattningen från Stora Enso att det bör vara 
en intern verksamhet.  
 
Om ett samarbete ska kunna inledas mellan storföretagen i regionen är den 
allmänna uppfattningen både från Stora Enso och från de kontaktade externa 
företagen att en tredje part bör vara inblandad. Detta rimligen i form av en 
leverantör eller grossist som lagerhåller standardartiklar. Dock anser både 
SSAB och Sandvik att ett samarbete med Stora Enso rent generellt blir svårt att 
genomföra i dagsläget, mycket beroende på att de måste koncentrera sig på att 
få kontroll över och centralisera sin egen verksamhet inom respektive 
produktionsanläggning innan man inleder ett samarbete externt.  
 
Något som dock framkommit av samtliga intervjuer är att det är viktigt att det 
finns en ansvarig processägare med mandat från ledningen till styrningen av ett 
samarbete om det ska bli lyckat. Författaren anser att en naturlig processägare 
till ett virtuellt samarbete kan bestå av det redan befintliga dotterbolag, SESU 
som ansvarar för både underhåll och reservdelshållning på Stora Enso 
Skutskär/Norrsundet.  
 

7.1.2 Standardisering 
En gemensam uppfattning från både teorin och samtliga respondenter är att en 
ökad standardisering bör eftersträvas. Uppfattningen är att det är relativt få 
artiklar som är gemensamma mellan bruken i dagens läge. Anledningen till att 
standardisering inte har genomförts är att det finns ett antal hinder för 
standardisering: 

� Bruksstandard, historiskt sett är reservdelarna inte lika och det kan vara 
svårt och dyrt att byta ut redan befintlig utrustning 

� Preferenser för en viss leverantör 
� Konkurrensbehov, en standardiserad leverantör tar ut högre priser 
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� Ingen hänsyn till andra bruks standarder vid nyinvesteringar 
 
För att komma runt problemet med bruksstandarder och preferenser för en viss 
leverantör måste man fortsätta att sluta gemensamma inköpsavtal inom 
regionen och dessa måste följas. Det får inte finnas utrymme för varje bruk att 
se bara till sin egen verksamhet utan man måste se till de synergier som uppstår 
totalt i regionen.  
 
Att det behövs flera leverantörer för att pressa ner priserna på reservdelarna är 
ett problem som är svårt att komma runt. Författaren anser att den bästa form 
av standardisering är inom hela branscher. Det betyder att flera leverantörer kan 
hållas levande inom samma produktområde så att priset inte pressas upp. 
 
Ytterligare ett hinder för en standardisering mellan bruken är åsikten att det inte 
finns någon anledning att ta hänsyn till övriga bruks standarder vid 
nyinvesteringar eftersom det inte finns något centralt system för att ta hand om 
fördelarna med standardiseringen. Författaren anser att det är vid 
nyinvesteringar man måste börja ta hänsyn till andra bruks standarder om det 
ska finnas någon anledning att i större skala utnyttja regionala synergier i 
reservdelshållningen. 
 

7.2 SWOT-analys av reservdelsstrategi 
För att framhålla de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns med den 
valda strategin har en SWOT-analys genomförts. Utgångspunkten med en 
SWOT-analys är ofta utifrån ett företags marknadssituation och delarna i 
modellen blir då anpassade utifrån det. För att kunna göra en SWOT-analys av 
vald reservdelsstrategi har modellen anpassats utifrån situationen. Figur 24 
visar en SWOT-analys av vald reservdelsstrategi. 
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Styrkor 
- Optimerad reservdelshållning 
- Gemensam ståndpunkt 
- Integrerat IT system 

 
 
 
 

Svagheter 
- Klassificeringssystem 
- Resurskrävande 

 
 

Möjligheter 
- Minskade totala logistikkostnader 
- Incitament för standardisering 
- Städa i förråden 

 
 

Hot 
- Få gemensamma artiklar 
- Synen på servicenivå 
- Organisatoriskt motstånd 
- Ägandeförhållanden 
 

Figur 24: SWOT-analys av differentierad styrning med ett virtuellt samarbete 
 

7.2.1 Styrkor 
En styrka är att om man lyckas att genomföra en differentierad strategi fullt ut 
är det enligt teorin den mest optimala formen att styra reservdelar. Om det 
dessutom inleds ett virtuellt samarbete inom ett antal produktgrupper optimeras 
reservdelshållningen ytterligare.  
 
Ytterligare en styrka med den valda strategin är att det finns en stor enighet 
inom Stora Enso att en differentierad styrning med ett virtuellt samarbete är den 
mest fördelaktiga. Endast en av enheterna, pappersbruket i Grycksbo, tror på ett 
centraliserat lager. Dock har Pappersbruket i Grycksbo sålts från Stora Enso 
och dessutom finns inte IT-systemet SAP på enheten, vilket kan påverka 
åsikten om vilken strategi som är mest fördelaktig. 
 
En tredje styrka med den valda strategin är att det kommer att införas ett 
integrerat IT-system på samtliga Stora Ensos enheter. Med hjälp av det kommer 
man att kunna se lagersaldot på de övriga enheterna, vilket enligt teorin är en 
förutsättning för att inleda ett virtuellt samarbete inom den differentierade 
styrningen. 
 

7.2.2 Svagheter 
För att kunna genomföra en differentierad styrning av reservdelshållningen är 
det av största vikt att det finns ett klassificeringssystem som delar in artiklarna i 
olika kategorier. En svaghet är att det på enheterna idag inte finns något direkt 
klassificeringssystem av artiklarna i förråden även om Skutskär/Norrsundet har 
en klassificering med hänsyn till kritikalitet. Dock krävs det enorma resurser 
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för att klassificera in samtliga artiklar. Det är inte värt att försöka klassificera 
samtliga artiklar med stor noggrannhet utan författaren anser att det kan vara 
lämpligt att börja göra en klassificering utifrån kriterierna i den differentierade 
styrningen av de artiklar som kan vara aktuella för ett virtuellt samarbete. Det 
bör också finnas en medvetenhet om att den här typen av klassificering är en 
lång process. 
 

7.2.3 Möjligheter 
En möjlighet med den differentierade styrningen med ett virtuellt samarbete är 
att minska de totala logistikkostnaderna för reservdelshållningen inom Stora 
Enso i regionen. Dock är det av största vikt att man inser att de totala 
kostnaderna är mer än bara kapitalkostnaden och att bara för kapitalkostnaden 
blir lägre är det inte säkert att den totala logistikkostnaden minskar. 
Författarens uppfattning är att det inte finns klarlagt inom Stora Enso hur 
mycket det kostar att lagerhålla reservdelar utan att den procentsats av 
lagervärdet som anges beror till stor del på vem som tillfrågas. 
Kapitalkostnaden anges mellan 9-13% och den totala logistikkostnaden bedöms 
ligga mellan 30-40%. Med hänsyn till detta är det också svårt att exakt räkna 
fram den exakta ekonomiska vinsten med att ändra strategi inom 
lagerhållningen av reservdelar. 
 
Ytterligare en möjlighet som finns med den valda strategin är att det blir ett 
incitament för en ökad standardisering mellan enheterna. Standardisering vid 
nyinvesteringar genererar otvivelaktigt de största möjligheterna till att uppnå 
regionala synergier, men om samtliga enheter är införstådda med att en 
differentierad styrning med ett virtuellt samarbete ska genomföras, bör det även 
finnas möjligheter att hitta produktområden där en ökad standardisering kan 
ske. De produktområden som i första hand är aktuella är elmotorer, pumpar och 
hydraulikutrustning. Inom elmotorer och pumpar finns det redan existerande 
projekt för att öka standardiseringen mellan enheterna. Det är en bra början för 
regionala synergier och det rekommenderas att samarbetet utökas i framtiden 
till att beröra fler produktgrupper.  
 
En tredje möjlighet som framkommer om man börjar undersöka och 
klassificera in artiklar inom den differentierade styrningen är att det finns 
möjligheter att identifiera artiklar som inte längre behöver lagerhållas dvs. det 
finns möjlighet att städa ut föråldrade och inaktuella reservdelar. 
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7.2.4 Hot 
Det största hotet för att genomföra en differentierad styrning med ett virtuellt 
samarbete i regionen är att Stora Ensos bruk har få gemensamma artiklar. För 
att bena upp problemet har ett fiskbensdiagram gjorts. 
Figur 25 visar ett fiskbensdiagram med ”få gemensamma artiklar” som problem 
och fyra huvudorsaker till varför artikelfloran skiljer sig på Stora Ensos bruk i 
regionen. 
 

 
Figur 25: Fiskbensdiagram med ”Få gemensamma artiklar” som problem 
 
Orsakerna till att bruken har få gemensamma artiklar grundar sig i historia, 
organisation, leverantörer samt produktionsprocessen. Historiskt sett har 
bruken inom regionen inte varit samma företag och på grund av detta har man 
haft olika arbetssätt när det gäller reservdelshållning. När samtliga bruk väl 
blev samma koncern har de trots allt varit relativt självstyrande och den 
bruksstandard som funnits historiskt sett har i många delar bevarats. De 
organisatoriska orsakerna till problemet med få gemensamma artiklar är dels 
mentaliteten på bruken att de inte vill förändra sin egen bruksstandard, samt att 
det inte finns någon hänsyn till andra bruks standarder vid nyinvesteringar. 
Vidare har det inte funnits någon som har varit ansvarig för att fler artiklar blir 
gemensamma mellan bruken. De orsaker till det aktuella problemet som kan 
kopplas till leverantörer är leverantörspreferenser och att man är låsta till 
ursprungsleverantörer av maskinerna, OEM-leverantörer. 
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Leverantörspreferenser handlar om att personer på de olika bruken föredrar en 
viss leverantör och även sluter lokala avtal. Att man är låst till OEM-
leverantörer betyder att den enda möjligheten att köpa en reservdel är av den 
leverantören som har levererat maskinen. Om då produktionsprocessen består 
av maskiner från olika leverantörer bidrar det starkt till att det är få 
gemensamma artiklar som lagerhålls på bruken. Kringutrustningen i 
produktionen framförallt i form av elmotorer, pumpar etc., har det redan inletts 
ett samarbete inom, men eftersom det tidigare inte har funnits samordning med 
kringutrustningen skiljer sig även dessa artiklar mellan de olika bruken. 
 
Den syn på servicenivå som finns på enheterna är att säkerhetslagret ska läggas 
på en nivå så att man aldrig orsakar produktionsstopp på grund av 
reservdelsbrist. Det betyder att man eftersträvar en hundraprocentig 
servicenivå. Enligt teorin kostar en hundraprocentig servicenivå oändligt 
mycket pengar, vilket betyder att synen på servicenivå till viss del måste ändras 
för att kunna genomföra en effektiv differentierad styrning med ett virtuellt 
samarbete.  
 
Ytterligare ett hot som finns för att kunna genomföra den valda strategin är att 
det finns ett organisatoriskt motstånd mot att förändra sin arbetssituation. Det 
största organisatoriska motståndet som framgår av empirin är att den person 
som har underhållsansvar för en produktionslinje ofta vill ha de kritiska 
reservdelarna fysiskt på plats. Det krävs goda argument för att övertyga en 
person med underhållsansvar att reservdelen inte ska finnas på det aktuella 
bruket. I det fallet måste det finnas en tydlig klassificering samt en rimlig 
riskkalkyl i bakgrunden för att kunna motivera att lägga en kritisk reservdel 
fysiskt på någon av de andra enheterna. 
 
Att ägandeförhållanden blir ett hot när lagerhållningen av reservdelar ska 
tryckas tillbaka mot leverantörer är relativt klart. Det är viktigt att om en 
leverantör ska ansvara för lagerhållning av reservdelar att det finns ett tydligt 
avtal som styr vad som händer om brist trots allt uppstår samt att priset inte blir 
högre bara för att man är låst vid en leverantör. Dock rekommenderas det inte 
inom den differentierade styrningen att kritiska reservdelar lagerhålls av 
leverantörer.  
 
Ägandeförhållanden när det gäller det virtuella samarbetet borde i detta fall inte 
vara ett stort hot eftersom samtliga bruk ingår i samma koncern. Om 
ägandeförhållandena trots allt upplevs som ett problem inom det virtuella 
samarbetet kan man följa exemplet från norrlandssamarbetet där den som 
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lagerhåller en typ av artikel också äger dem och att den som lånar återbetalar 
med en ny. 
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8 Slutsats och rekommendationer 
I slutsatsen presenteras de reservdelsstrategier som identifierats samt den 
reservdelsstrategi som Stora Enso bör tillämpa i framtiden. Vidare presenteras 
rekommendationer för att effektivisera reservdelshållningen inom Stora Enso i 
Gävle/Dala regionen och uppnå regionala synergier. 
 

8.1 Reservdelsstrategier 
De strategier som identifierats för reservdelshållning är:  

� Decentraliserat lager 
� Centraliserat lager 
� Virtuellt centrallager 
� Differentierad styrning 

 
Decentraliserat lager definieras som en decentraliserad distributionsstruktur där 
reservdelar lagerhålls lokalt på ett förråd utan samordning. Decentraliserat lager 
är i huvudsak den reservdelsstrategi som används på Stora Enso idag. 
 
Alternativet med ett centraliserat lager innebär en centraliserad 
distributionsstruktur och betyder att ett centrallager med reservdelar för Stora 
Ensos enheter i Gävle/Dala regionen upprättas. 
 
Ett virtuellt centrallager kan beskrivas som att distributionen och 
lagerhållningen styrs från ett centralt håll i regionen, men att reservdelarna 
lagerhålls på förråd på respektive fabrik. Med hjälp av det gemensamma IT-
systemet sammanlänkas lagren av reservdelar virtuellt. 
 
Differentierad styrning av reservdelshållningen kännetecknas av att reservdelar 
med olika egenskaper lagerhålls på olika sätt. Det betyder en form av 
kombination av de tre övriga strategierna med tillägget att en del av 
reservdelshållningen bör tryckas tillbaka mot leverantörer. 
 
Ytterligare en aspekt på reservdelsstrategierna är vilken verksamhetsform som 
är lämplig. De tre verksamhetsformerna som identifierats är intern verksamhet, 
outsourcing och dotterbolag. 
 

8.2  Reservdelsstrategi för Stora Enso 
Den reservdelsstrategi som Stora Enso bör ha i Gävle/Dala-regionen i 
framtiden är en differentierad styrning. Inom den differentierade styrning bör 
artiklarna klassificeras utifrån: 
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� Värde 
� Kritikalitet 
� Efterfrågan 
� Standardartikel eller unik artikel 
� Tid tills behov 

 
Inom ramen för den differentierande styrningen bör även ett virtuellt samarbete 
inledas med kringutrustningen mellan enheterna i regionen. Grunden till 
samarbetet bör vara SKC-klassificering och det nya affärssystemet som är på 
väg att införas. Den verksamhetsform som bör användas är en intern 
verksamhet, vilken innebär att det kan bli svårt för enheten i Grycksbo att ingå i 
samarbetet. Dock kan det vara lämpligt att det dotterbolag som ansvarar för 
underhållsverksamheten i Skutskär/Norrsundet också ansvarar för det virtuella 
samarbetet i regionen.  
 

8.3 Rekommendationer 
Under arbetets gång har ett antal faktorer som påverkar den valda 
reservdelsstrategin framkommit. Utifrån dessa faktorer redovisas 
rekommendationer gällande reservdelshållningen. 
 

8.3.1 Standardisering 
Eftersom det i dagsläget bedöms vara relativt få artiklar som är lika mellan 
Stora Ensos enheter i regionen måste en standardisering mellan enheterna 
eftersträvas. I dagsläget tas ingen hänsyn till andra bruks standarder vid 
nyinvesteringar. Om det ska vara möjligt att uppnå stora synergieffekter inom 
reservdelshållningen är det inom det området som man måste börja. Det är 
dock en lång process och kräver mycket resurser och det bör därför övervägas 
om det är värt insatserna för att ge möjligheten till synergieffekter i 
reservdelshållningen. Samtidigt är det viktigt att även jobba med 
standardisering av kringutrustning till maskinerna med hjälp av gemensamma 
inköpsavtal. Samarbetet inom standardelmotorer som finns idag är ett bra 
exempel på hur man kan hitta regionala synergier, med hjälp av att trycka 
tillbaka reservdelshållningen på leverantörer. 
 

8.3.2 Klassificering 
Rekommendationerna om klassificering handlar egentligen om två typer av 
klassificering. Den ena typen av klassificering är gentemot databasen med 
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SKC-nummer. Det är viktigt att samtliga artiklar klassas på ett korrekt sätt för 
att få möjlighet att se vilka artiklar som är lika. 
 
Den andra typen av klassificering är inom ramen för den differentierade 
styrningen. Det betyder att man inom respektive produktgrupp klassificerar 
artiklarna utifrån de kriterier som finns i den differentierade styrningen.  
 

8.3.3 Mätning och uppföljning 
Den mätning och uppföljning som framförallt rekommenderas utöver det som 
görs i dagsläget är ett mått på servicenivån från förrådet gentemot fabrikerna. 
Det är av största vikt att veta hur ofta en reservdel saknas vid behov för att 
kunna utvärdera hur förrådet fungerar samt för att få underlag för att genomföra 
förbättringar. En hundraprocentig servicenivå är inte ekonomiskt försvarbart. 
 

8.3.4 Städning av förråd 
Under arbetets gång har det framkommit att det ofta ligger många artiklar på 
förråden som inte längre är aktuella. Om resurserna finns att identifiera 
utgångna artiklar är det ofta möjligt att göra sig av med överskottslager med 
hänsyn till prioritetsordningen i avsnitt 4.5.2. I förråden på enheterna idag 
ligger det många artiklar som inte bör vara där och rekommendationen är att 
resurser läggs på att städa ut inaktuella och föråldrade artiklar.  
 

8.3.5 Arbetsprocesser och organisation 
Den viktigaste rekommendationen inom arbetsprocesser och organisation är att 
de personer som har ansvaret för att genomföra den differentierade styrningen 
med ett virtuellt samarbete verkligen har mandat att ta beslut gällande 
reservdelshållningen. Vidare är det viktigt att produktions- och UH-personal får 
insikt och förståelse för de fördelar som kan uppstå om vissa reservdelar 
lagerhålls på något annat ställe än på deras egen enhet. I en sådan situation är 
det av största vikt att en verklig riskkalkyl för en reservdel görs istället för att 
”magkänslan” ska avgöra reservdelshållningen.  
 
En ytterligare rekommendation är att synen på servicenivå inom organisationen 
måste förändras. I dagsläget förväntas förråden på bruken hålla en 
hundraprocentig servicenivå, vilket enligt teorin kostar oändligt mycket pengar. 
En ökad planering och förändrad mentalitet gentemot förrådet är nyckeln till att 
kunna effektivisera reservdelshållningen samt att kunna genomföra en 
differentierad styrning med ett virtuellt samarbete. 
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8.3.6 Kostnader 
Ett sätt att få en större förståelse för kostnaden för lagerhållna reservdelar är att 
varje enhet i produktionen får stå för de egna lagerhållningskostnaderna. Det är 
viktigt att inse hur mycket det kostar att lagerhålla reservdelar. Hänsyn bör tas 
till de totala logistikkostnaderna när ett beslut ska fattas om en reservdel ska 
lagerhållas eller inte. Dock är det också viktigt att inse att om enskilda 
reservdelar tas bort från förrådet betyder det inte att samtliga logistikkostnader 
påverkas. 
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9 Diskussion 
Reservdelshållning inom storindustri är ett komplext ämne där det finns mycket 
tyckande och åsikter om hur det bör skötas. Det är svårt och många gånger inte 
relevant att få med åsikter från samtliga som är inblandade i 
reservdelshållningen. Detta arbete har riktat in sig på att fånga ett antal åsikter i 
ämnet och tillsammans med teori ta fram en lämplig reservdelsstrategi för Stora 
Enso i den aktuella regionen utifrån det. Det fortsatta arbetet för Stora Enso 
handlar om att gå igenom de olika produktgrupperna och klassificera artiklarna 
utifrån den differentierade styrningen och samtidigt undersöka vilka 
produktgrupper som kan vara aktuella för ett virtuellt samarbete. Att den valda 
reservdelsstrategin rekommenderas för Stora Enso i Gävle/Dala regionen 
utesluter inte att den kan appliceras på exempelvis Stora Enso i hela Sverige. 
Den differentierade styrningen bör vara lämplig för samtliga enheter och det 
finns inget som hindrar att fler enheter inom Stora Enso ingår i det virtuella 
samarbetet. 
 
Att till viss del ändra reservdelsstrategi för Stora Enso i regionen är en process 
som inte sker över en natt. Det är viktigt att inse att detta är en process som har 
ett långt tidsperspektiv och några i sammanhanget stora besparingar kommer 
sannolikt inte att vara möjliga. Vidare är det viktigt att klargöra att det är 
framförallt kringutrustningen till maskinerna som är intressanta. Att 
standardisering vid nyinvesteringar skulle ge några omedelbara effekter är inte 
troligt. Eftersom investeringar inte sker ofta är tidsperspektivet för att se 
effekter av standardisering vid nyinvesteringar relativt långt och det är 
dessutom osäkert om det är värt insatserna att standardisera vid 
nyinvesteringar. 
  
Det är en otydlig gräns för vad som är reservdelar och vad som är 
förbrukningsartiklar på förråden inom Stora Enso i Gävle/Dala regionen. 
Författaren anser att man inte kan sätta en exakt definition på vad som är en 
reservdel och vad som är förbrukningsartikel utan klassificeringen av artiklar 
inom den differentierade styrningen får avgöra hur respektive artikel styrs, 
oavsett om det är en förbrukningsartikel eller reservdel. 
 

9.1 Fortsatt forskning 
Eftersom detta arbete är en förstudie har det framförallt riktat in sig på att fånga 
in åsikter om reservdelsstrategier och hur regionala synergier kan uppnås i 
reservdelshållningen. En naturlig fortsättning skulle vara att mer detaljerat 
räkna på de ekonomiska fördelarna med vald strategi för att genom det kunna 
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fastställa hur mycket det finns att spara. Eftersom det är svårhanterligt att räkna 
på samtliga artiklar i ett förråd inom storindustrin kan det vara lämpligt att 
börja räkna på hur olika reservdelsgrupper påverkas om man väljer att ha en 
annan strategi. Eftersom det inte finns klarlagt hur mycket reservdelshållningen 
kostar i dagsläget är det lämpligt att i en sådan undersökning utgå från olika 
procentsatser av lagervärdet vid uträkningarna för att kunna ta ställning till hur 
olika grupper av reservdelar bör styras. 
 
Med tanke på att de aktuella enheterna i regionen anser sig ha flera 
gemensamma reservdelar med enheter från andra koncerner i Sverige skulle det 
vara intressant med en undersökning om det för respektive enhet finns 
möjligheter att inleda ett samarbete med andra koncerner. Detta för att komma 
runt problemet med att det är få artiklar som är gemensamma. 
 
Det som också bör utredas grundligare är om det kan finnas tydliga fördelar 
med att lägga ut hela eller delar av reservdelshållningen på en tredje part som 
har som kärnverksamhet att lagerhålla och distribuera. Det har inte funnits 
något större intresse från de logistikföretag som har kontaktas inom ramen för 
detta arbete, men författaren anser att det finns vissa delar i 
reservdelshållningen som skulle kunna effektiviseras om en tredje part tillåts 
ansvara för lagerhållning och distribution.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Utkast på frågeställningar 
 
Reservdelshållning; regionala synergier 
För att öka konkurrenskraften och minimera kostnaderna försöker vi finna olika 
gemensamma lösningar mellan bruken. Frågeställningen är om det finns 
förutsättningar för gemensamt förråd för lokal storindustri och eller StoraEnso. 
 

o Inventera olika alternativa lösningar (vilken erfarenhet finns)? 
o Finns ekonomiska fördelar? Hur uppstår dom? 
o Hur påverkas tillgängligheten på produktionsutrustning? 
o Vilka krav på ändrade arbetsprocesser uppstår hos brukaren? 
o Undersök olika placeringsalternativ. 
o Utred maximalt transportavstånd map på tid och kostnad. 
o Hur påverkas förrådshållningen när det gäller unika reservdelar, 

reservdelar och förbrukningsmaterial? 
o Hur påverkas grossisterna av detta? 
o Hur skulle verksamheten drivas, eget bolag, ny verksamhet eller 

etablerad grossist? 
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Bilaga 2: Presentation av Stora Ensos bruk i regionen 
 
StoraEnso Kvarnsveden      
Stora Enso Kvarnsveden är ett modernt pappersbruk vid Dalälven i Borlänge. 
Pappersbruket anlades år 1900 och under de fem första åren togs sex 
pappersmaskiner i drift. Snart var Kvarnsveden, med en årsproduktion på 40 
000 ton, ett av Europas största pappersbruk. Produktionskapaciteten är numera 
ca 1 000 000 ton/år på fyra pappersmaskiner. Företagets historia är också 
bygdens historia och många av de ca 900 anställda är sedan generationer 
knutna till bruket. 

Företaget ingår i divisionen Stora Enso Publication Paper, som har sitt 
huvudkontor i Düsseldorf, Tyskland.  

Produktionen består av tidningspapper, förbättrat tidningspapper och obestruket 
journalpapper för veckopress. Produktsortimentet är anpassat till de flesta 
tryckmetoder. Produkterna från Kvarnsveden marknadsförs och säljs 
huvudsakligen genom Stora Ensos säljbolag. Ungefär 85% av produktionen 
exporteras, huvudsakligen till Europa där de största kunderna finns i 
Storbritannien och Tyskland. Omsättningen 2004 var 3,1 miljarder kr, men den 
förväntas öka markant med hjälp av KP-M projektet. 

Produktionen sker i kontinuerlig drift under ca 350 driftsdygn per år 
 
KP-M 
KP-M projektet i Kvarnsveden står för Kvarnsveden Paper mill, Magazine. 
M:et står också för Miljon, vilket betyder en årlig kapacitet på en miljon ton. 
Detta har åstadkommits genom byggandet av en ny maskin, PM 12, som har en 
årlig kapacitet på 420 000 ton. I skrivandets stund har PM 12 tagits i drift och 
projektet inom KP-M håller på att avslutas.  
 

 
 Flygfoto Stora Enso Kvarnsveden (Stora Enso Intranät, 2006-02-22) 
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Stora Enso Grycksbo 
 
I över 260 år har papper tillverkats i Grycksbo utanför Falun. Redan 1740 fick 
Johan Munktell Kunglig Majestäts tillstånd att anlägga ett pappersbruk och året 
därpå startade verksamheten med ett halvdussin handpappersmakare. Ungefär 
100 år efter starten, år 1836, kom den första pappersmaskinen till Grycksbo.  
 
Sedan 1998 ingår Grycksbo Bruk i koncernen Stora Enso och då i divisionen 
Stora Enso Fine paper. Brukets tre pappersmaskiner har kapacitet att tillverka 
250 000 ton träfritt bestruket finpapper för informations-, reklam och 
förlagstryck. Stora Enso Grycksbo har ca 500 anställda och de produkter som 
tillverkas är Lumi matt och G-print. Ungefär 90% av försäljningen går på 
export och resterande 10% säljs inom Sveriges gränser. Omsättningen ligger på 
ca 2 miljarder kr. 
 
Försäljning 
I augusti 2005 meddelade koncernledningen i Stora Enso att de undersöker 
möjligheten att sälja pappersbruket i Grycksbo. I enlighet med 
besparingsprogrammet Profit 2007 satsar Stora Enso framförallt på sin 
kärnverksamhet och Pappersbruket i Grycksbo ligger utanför ramen för den 
verksamheten. I skrivandets stund har försäljningen genomförts och Stora Enso 
i Grycksbo kommer att säljas till Accent Equity, ett Stockholmbaserat 
Investmentbolag. Försäljningen kommer att slutföras i Mars 2006. Vad detta 
innebär för samarbetet inom Stora Enso Gävle/Dala är ännu inte klarlagt. 
 

 
 Flygfoto Stora Enso Grycksbo (Stora Enso Intranät, 2006-02-22) 
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Stora Enso Fors 
Stora Enso i Fors är beläget i södra Dalarna utanför Avesta och den första 
kartongmaskinen togs i bruk redan 1952. Sedan 1999 ingår fabriken i 
divisionen Stora Enso packaging boards 
 
Vid kartongbruket i Fors tillverkas falskartong på två kartongmaskiner som 
används till konsumentförpackningar för bland annat livsmedel och cigaretter 
samt för grafiska ändamål, t.ex. vykort och bokomslag. Även CTMP-massa till 
kartongens mittskikt tillverkas. Fors Bruk är en av världens största tillverkare 
inom produktområdet falskartong med en total årskapacitet av 360 000 ton. 
Antalet anställda i Fors är ca 800. 
 
 
 

 
 Stora Enso Fors (Stora Enso intranät, 2006-03-06) 
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Stora Enso Skutskär/Norrsundet 
Stora Enso Skutskär/Norrsundet består av två massafabriker som är placerade 
söder respektive norr om Gävle. Avståndet mellan fabrikerna är ca 5 mil. Stora 
Enso Skutskär/Norrsundet ingår i divisionen Stora Enso publication paper. 
Fabriken i Skutskär tillverkar pappersmassa som används till kartong och 
kontorspapper, men även tillverkning av fluffmassa som används till blöjor och 
sjukvårdsprodukter tillverkas. Kapaciteten är 550 000 ton/år på tre 
produktionslinjer. Antalet anställda är ca 350. 
Massabruket i Norrsundet tillverkar pappersmassa för journalpapper, 
transparanta papper, filterpapper etc. Kapaciteten är 295 000 ton/år på två 
produktionslinjer. Antalet anställda är ca 200. 
 
Stora Enso Service och Underhåll AB 
Stora Enso Service & Underhåll AB - SESU är ett helägt dotterbolag inom 
Stora Enso-koncernen. Arbetsuppgifterna innefattar service och underhåll för 
att säkerhetsställa ett effektivt utnyttjande fabriksanläggningarna i Skutskär och 
Norrsundet. Förutom service och underhåll genomförs olika investeringsprojekt 
i syfte att förbättra anläggningarna med avseende på produktion och miljö. 
SESU har sammanlagt cirka 350 medarbetare vid massabruken i Skutskär och 
Norrsundet uppdelat inom områdena Mek, Automation, Förebyggande 
Underhåll samt Anläggningsunderhåll. Förutom dessa områden tillhandahåller 
SESU olika stödfunktioner såsom Teknikstöd, Materialförsörjning med mera. 
Vissa av SESU:s funktioner är gemensamma för de båda bruken, men det finns 
även lokala underhållsorganisationer på respektive bruk. 
 
 
 
 
 
 
 
Flygfoto Stora Enso Skutskär (Stora Enso intranät, 2006-03-06) 
 

 
Flygfoto Stora Enso Skutskär (Stora Enso intranät, 2006-03-06) 
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Bilaga 3: Intervjuguider 
Intervjuguide 1: Till referenspersoner på respektive bruk 
 
Allmänna frågor 

1. Namn? 
2. Befattning? 
3. Ansvarsområde? 
4. Bakgrund? 

 
Nuläge 
Hur styrs reservdelshållningen i dagsläget?  
Ser du möjligheter till förbättringar? 
Inom vilka områden finns det samarbete idag mellan bruken? 
 
Lagerföring 

1. Lagervärde på reservdelar? 
2. Hur många artiklar lagerhålls? 
3. Hur bestäms säkerhetslagret i dagsläget, metod? 
4. Vem/vad avgör om en reservdel ska lagerhållas? 
5. Hur går orderprocessen till? Beställningspunkt? 
6. Finns det mätetal på riskkostnader; inkurans, svinn och kassationer, 

försäkringar? 
7. Finns det enligt din bedömning många gemensamma reservdelar mellan 

bruken i Sverige och/eller Gävle/Dala? Finns det möjlighet att samverka 
mer för att få fler gemensamma reservdelar? 

Lagerhållning/Hantering 
1. Hur ser organisationen kring förrådshållning och inköp av reservdelar ut 

idag? Antal anställda? 
2. Hur ser kostnaderna för lokalerna ut? Hyra? Ägandeförhållanden? 
3. Finns behov av mer lageryta eller finns plats över? 
4. Höga kostnader för lagerutrustning? 
5. Datasystem för in- och utleveranser? 

Transporter 
1. Hur sköts transporterna av reservdelar i dagsläget? Avtal? 

Administration 
1. Finns någon klassificering av reservdelarna? ABC-analys? Kritiskhet? 
2. Finns det differentiering av styrningen i dagsläget? 
3. Vilka nyckeltal mäts och följs upp gällande reservdelshållningen? 
4. Vilken servicenivå har förrådet? 100%? 
5. Vilka lokala/regionala/globala samarbetsavtal finns idag? 

IT-system 
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1. Vilket IT-system används?  
2. Finns det möjlighet till EDI-beställningar? 

Övrigt 
1. Vilken hänsyn är tagen till bristkostnaderna i dagsläget? Hur stora är 

dom? 
2. Finns det samarbete för att få maximala orderkvantiteter? 
3. Finns intresse från grossister att hålla lager? 
4. Finns det någon form av outsourcing idag? 

 
Reservdelsstrategier 

1. Vilka fördelar/nackdelar ser du med: 
a. Decentraliserat lager? 
b. Fysiskt centraliserat lager? 
c. Virtuellt centraliserat lager? 
d. Differentierad styrning? 

 
2. Hur skulle du rangordna strategierna? 
3. Hur berörs kostnaderna av en förändring? 

a. Lagerföring? 
b. Lagerhållning/Hantering? 
c. Transport? 
d. Administration? 
e. Övrigt? 

4. Hur berörs tillgängligheten/servicenivån av en förändring? Hur lång 
ledtid är acceptabel? 

5. Vilka förändringar i arbetsprocesser, organisation mm behövs för 
vald/respektive strategi? 

6. Är en gemensam strategi gällande reservdelshållningen ett alternativ 
trots att många reservdelar inte är lika? Finns det möjligheter att 
standardisera? 

7. Finns det förutsättningar att samarbeta med andra storindustriföretag? 
8. Vilken verksamhetsform tror du är lämplig gällande 

reservdelshållningen, med hänsyn till strategi? 
a. Intern verksamhet? 
b. Outsourcing? 
c. Dotterbolag? 
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Intervjuguide 2: Referenspersoner inom Stora Enso centralt 
 
Allmänna frågor 

1. Namn? 
2. Befattning? 
3. Ansvarsområde? 
4. Bakgrund? 

Generellt 
1. Erfarenheter från tidigare verksamhet med strategier inom 

lagerhållning/reservdelshållning? 
2. Hur jobbar Stora Enso idag för att effektivisera reservdelshållningen? 

Centrala avtal? 
3. Vilka framtidsplaner finns för styrningen av reservdelshållningen? 
4. Vilka möjligheter och hinder ser du med att utveckla ett samarbete 

mellan fabriker internt/externt? 
Reservdelsstrategier 

1. Vilka fördelar/nackdelar ser du med: 
a. Decentraliserat lager? 
b. Fysiskt centraliserat lager? 
c. Virtuellt centraliserat lager? 
d. Differentierad styrning? 

2. Vilken strategi tror du på? Rangordning? 
3. Hur berörs kostnaderna av en förändring? 

a. Lagerföring? 
b. Lagerhållning/Hantering? 
c. Transport? 
d. Administration? 
e. Övrigt? 

4. Hur berörs tillgängligheten/servicenivån av en förändring? Hur lång 
ledtid är acceptabel? 

5. Vilka förändringar i arbetsprocesser, organisation mm behövs för 
vald/respektive strategi? 

6. Är en gemensam strategi gällande reservdelshållningen ett alternativ 
trots att många reservdelar inte är lika? Finns det möjligheter att 
standardisera? 

7. Finns det förutsättningar att samarbeta med andra storindustriföretag? 
8. Vilken verksamhetsform tror du är lämplig gällande 

reservdelshållningen, med hänsyn till strategi? 
a. Intern verksamhet? 
b. Outsourcing? 
c. Dotterbolag? 
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Interview guide 3: Spare parts storage activity in Finland 
 
General questions 

1. Name? 
2. Title? 
3. Experience? 

Present situation 
1. In what way is the spare parts managed today, in general from a 

logistical point of view? 
2. Is there any cooperation between the mills in the region (both within 

Stora Enso and/or with other companies) with the storage and handling 
of spare parts?  

3. In what way is the cooperation managed? Virtual cooperation and/or 
physical centralization?   

4. Does it involve all spare parts? 
5. How is the organization designed in the cooperation? 

 
Experiences 

1. What are the most significant benefits and the biggest problems with 
cooperation in the storage and handling of the spare parts? 

2. What are the most important factors to get a successful cooperation 
between mills in the same region?  

3. Is there any documentation or evaluation from the results of the 
cooperation? 

 
The Future 

1. What is the next step in your future strategy in spare parts storage 
activity? 

2. Are there any plans to increase cooperation in the spare parts logistic 
strategy? 
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Intervjuguide 4: Storindustriföretag i regionen 
 
Allmänna frågor 

1. Namn? 
2. Befattning? 
3. Ansvarsområde? 

 
Nuläge 

1. Vilken strategi har företaget gällande reservdelshållningen i dagsläget? 
a. Lagervärde och antal artiklar? 
b. Finns någon klassificering av reservdelarna? ABC-analys? 

Kritiskhet? 
c. Finns det differentiering av styrningen i dagsläget? 
d. Vilka nyckeltal mäts och följs upp gällande reservdelshållningen? 
e. Vilken servicenivå har förrådet? 
f. Vilket IT system används? 
g. Finns det interna/externa samarbeten i dagsläget? 
h. Förekommer någon form av outsourcing? 
i. Finns intresse från grossister/leverantörer att lagerhålla 

reservdelar? 
 
Framtiden 

2. Finns det möjligheter till ett samarbete mellan storindustrin i Gävle /Dala 
regionen? 

a. Vilka möjligheter och hinder ser du för ett samarbete? 
b. Vilken strategi och verksamhetsform tror du skulle vara lämplig 

vid ett samarbete?  
c. Inom vilka artikelområden kan ett samarbete vara aktuellt? 
d. Vilka förändringar i arbetsprocesser och organisation mm. behövs 

för ett samarbete? 
e. Finns det enligt din bedömning gemensamma reservdelar mellan 

Stora Enso och erat företag? Finns det möjligheter att 
standardisera? 

f. Vilka kostnadsfördelar ser du framförallt 
i. Lagerföring? 

ii. Lagerhållning/Hantering 
iii. Transporter? 
iv. Administration? 
v. Övrigt? 
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Bilaga 4: Intervjuer: Stora Enso Finland 
 
Intervju med: Matti Säde, Materials manager, Kymenso 
 
Kymenso är ett underhållsbolag som sköter underhåll och även 
förrådsverksamheten åt ett flertal fabriker inom Stora Enso i Finland. Matti 
Säde är Materialansvarig i Kymenlaakso, som är en region i sydöstra Finland. I 
regionen finns tre fabriker på ungefär en halvtimmes avstånd. En som har tre 
pappersmaskiner och en kartongmaskin, en som har en pappersmaskin och ett 
massabruk samt en som har två pappersmaskiner och en specialmaskin för 
impregnerat papper. 
 
Finns en gemensam strategi gällande reservdelshållningen? 
Ja, Sedan fyra år tillbaka har de tre fabrikerna haft SAP som IT-system. Det 
finns ett förråd på vardera fabrik, men genom SAP har det blivit möjligt att se 
lagersaldot på respektive förråd.  
 
Hur ser samarbetet ut? 
Det finns idag ett samarbete mellan de tre fabrikerna i form av 
samarbetsgrupper inom olika delar av underhållsavdelningen. De olika 
grupperna behandlar olika typer av reservdelar och försöker att hitta synergier 
inom respektive produktgrupp. Grupperna består av UH-personal inom 
respektive område samt en inköpare från respektive bruk. Ett första steg har 
varit att fundera på inköpen av nya reservdelar. Då har första frågan varit om 
den aktuella reservdelen finns på någon av de andra fabrikerna. I det fallet har 
man räknat den till det egna lagret och inte köpt in en ny. Vidare har 
samarbetsgrupperna börjat gå igenom respektive produktgrupp och försökt 
minimera det totala lagret inom produktgruppen i regionen.  
 
Inom produktgruppen pumpar använder man en lokal leverantör som 
lagerhåller och reparerar pumpar åt fabrikerna i regionen. Leverantören är inte 
direkt kopplad till Stora Enso utan har även andra företag som kunder. Det 
avtalet har visat resultat i form av att betydligt färre pumpar och reservdelar till 
pumpar lagerhålls än tidigare. 
 
Vilket resultat har samarbetet visat? 
Resultatet har varit en minskning av säkerhetslagret, men också ett minskat 
behov av personal. 
 
Vilka är de viktigaste faktorerna för ett samarbete? 
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De största problemen med ett samarbete mellan olika fabriker är att det finns så 
enormt många artiklar som lagerhålls och många av artiklarna är inte lika 
mellan bruken. Det är ett enormt jobb att gå igenom sortimentet när det finns 
mellan 15000-20000 artiklar på respektive förråd. 
För att få ett lyckat samarbete mellan bruken krävs att en projektgrupp med 
personer från respektive bruk tillsätts som besöker alla bruk för att få en god 
kännedom om alla bruk. Det som betonas är att det finns en god 
kommunikation inom gruppen och att regelbundna möten hålls så det inte 
rinner ut i sanden. En projektgrupp bör tillsättas per område, exempelvis 
mekaniska delar, elmaterial och automation. 
 
Framtiden? 
Den närmaste framtiden kommer Kymenso i Kymenlaakso-området att 
koncentrera sig på att utveckla det virtuella samarbetet för att ytterligare kunna 
minska säkerhetslagret på respektive fabrik. I och med Profit 2007 har man ett 
sparkrav på sig och det finns en risk att en av fabrikerna får slå igen. 
 
Inom en längre tidsram tror man att det kanske går att centralisera 
lagerhållningen av reservdelar fysiskt i regionen. Framförallt ser man då 
kostnadsfördelar i att kunna skära ner på personalstyrkan. Det som dock 
kommer att vara kvar på fabriken är förbrukningsmaterial som UH-personal 
använder dagligen, men målet är att lagerhållningen av dessa artiklar ska skötas 
med hjälp av att leverantörer har konsignationslager i respektive fabrik. 
 
 
Intervjuer med: 
Kalevi Rantala Business unit manager Fortek AB & 
Theri Vesterinen Supply manager, Fortek AB 
 
Fortek är ett underhållsbolag som sköter underhållet och reservdelhanteringen 
vid fem Stora Enso enheter i norra Finland. Stora Enso äger reservdelarna men 
Fortek sköter hanteringen av dem. Det finns ett förråd med reservdelar på 
respektive enhet, men vid tre av dessa enheter har en gemensam logistisk 
organisation för investeringar, inköp, interna transporter och lagerhållning 
skapats. Detta för att utöka samarbetet i regionen. 
 
Finns en gemensam strategi gällande reservdelshållningen? 
Den gemensamma strategin i regionen styrs framförallt inom den logistiska 
organisationen och med hjälp av det gemensamma materialplaneringssystemet 
SAP. En gemensam strategi finns gällande reservdelshållningen i regionen mest 
i form av att man ska ha gemensamma processer gällande inköp och 
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lagerhållning av reservdelar. Strategin gällande förbrukningsartiklar är att man 
har konsignationslager där grossister sköter påfyllning och även äger artiklarna 
som lagerhålls. 
 
Hur ser samarbetet ut? 
Den största form av samarbete som finns gällande reservdelshållningen i 
regionen är att speciella pumpar, ventiler och lager finns centraliserade hos 
leverantörer. Det samarbetet gäller dock inte bara den aktuella regionen utan 
även andra enheter inom Stora Enso Finland. I övrigt försöker man genom den 
gemensamma logistiska organisationen att effektivisera den totala 
reservdelshållningen i regionen. Övriga samarbeten som finns är att man vid 
inköp av reservdelar först undersöker om reservdelen finns på något av de 
andra i regionen, men även i hela Finland. Någon form av virtuellt 
säkerhetslager gemensamt i regionen finns inte. 
 
Vilka är de viktigaste faktorerna för samarbete inom en region? 
De viktigaste faktorerna för ett lyckat samarbete i en region är: 

� Aktiv och regelbunden kommunikation 
� Gemensamma processer gällande reservdelshållning och inköp 
� Strategisk planering, det är en lång process 
� Handlingsplaner och ständig uppföljning 
� Samarbete med leverantörer 
� Effektiv användning av SAP 
� Planering vid investeringar 

 
Det som starkt motverkar en effektivisering av reservdelshållningen och även 
ett ökat samarbete är att UH-personal och produktionspersonal gärna vill ha 
reservdelen fysiskt på sitt eget förråd. Ytterligare en motverkande sak är att 
reservdelshållningen ofta inte är ett prioriterat område hos ledningen. 
 
Vilket resultat har samarbetet visat? 
Det samarbete som inletts med hjälp av den nya organisationen har resulterat i 
ett minskat antal artiklar som lagerhålls och därigenom har kapitalkostnaden 
minskat och även ett minskat behov av personal har identifierats. 
 
Framtiden? 
I Framtiden planeras utbildning av personalen för att visa hur mycket 
reservdelshållningen kostar, samt för att få mer fokus på fördelarna med ett 
samarbete. 
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Bilaga 5: Externa intervjuer 
 
Intervju med: Anders Jonzén, Underhållsingenjör Sandvik Tube 
 
Sandvik är ett globalt företag inom verkstadsindustrin med en stor 
produktionsanläggning med flera produktionsenheter och över 6000 anställda i 
Sandviken ca två mil utanför Gävle.  
 
Förrådsverksamheten, nuläge 
I dagsläget bedöms att det inte finns någon gemensam strategi för 
reservdelshållningen inom produktionsanläggningen på Sandvik. Bedömningen 
är att strategin är olika för de enskilda produktionsenheterna inom 
produktionsanläggningen. Samarbetet mellan produktionsenheterna bedöms 
som litet trots att många reservdelar är lika. Mentaliteten är många gånger att 
det inte finns något att vinna för den egna enheten med att dela en reservdel 
med någon annan enhet om man ändå får stå för kostnaderna.  
 
Det finns idag ingen central styrning av reservdelshållningen, och det saknas 
riskanalyser och ABC-klassning. Det som lagerhålls på respektive enhet har 
köpts in och lagerhålls efter eget initiativ.  
 
Det finns dock en central förrådsfunktion på produktionsanläggningen som 
själva äger artiklarna, men det är inget krav för respektive produktionsenhet att 
använda sig av den. Inköp av reservdelar sker idag till ca 80% utanför det 
centrala förrådssystemet och det finns därmed ingen kontroll av dessa. I många 
fall har det skapats egna lokala förråd av reservdelar på respektive 
produktionsenhet som inte finns registrerade i förrådssystemet. Vid en 
undersökning har man kommit fram till att det finns ca 80 olika lagerplatser för 
reservdelar inom produktionsanläggningen och det totala uppskattade 
lagervärdet är ca 250 miljoner. Av detta står det centrala förrådet för ca 90 
miljoner och innefattar ca 40 000 artiklar. 
 
Framtiden 
Ett SKC-klassificeringsprojekt är inlett inom Sandvik och målet med det är att 
öka samordningen av reservdelar internt samt att skrota ut artiklar. Vidare 
jobbar man inom enheten för Sandviken Tube mot att avveckla de lokala förråd 
som inte finns registrerade i förrådssystemet. Målet är att allt ska gå genom 
centralförrådets system för att kunna samarbeta och därigenom vinna 
stordriftsfördelar. Avvecklingen av de lokala lagren bedöms vara ett projekt 
som kommer att pågå i många år framöver. Strategin som man strävar mot är 
en gemensam differentierad strategi inom produktionsanläggningen. För att en 
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gemensam strategi ska kunna genomföras krävs det att det kommer direktiv 
från centralt håll. 
 
Möjligheter och hinder för samarbete 
Det största hindret för att kunna samarbeta externt med andra företag är den 
interna strukturen på Sandvik. Det är ett måste att få ordning på sin egen 
verksamhet genom ett eget centrallager innan man kan samarbeta externt. 
Bedömningen är att det är ett stort och långt projekt att få kontroll över 
verksamheten och att ett samarbete externt inte är aktuellt i dagsläget. Däremot 
finns det en ambition att inom en 5-10-årsperiod ha möjligheten att samarbeta 
med andra storindustriföretag. 
 
Om ett strukturerat samarbete ska kunna inledas i framtiden med Stora Enso 
bör en leverantör vara inblandad och samarbetet bör skötas från centralförrådet. 
De artikelgrupper som kan vara aktuella för samarbete inom är framförallt 
elmotorer och pumpar. 
 
 
Intervju med: Rolf Edhner, inköpschef SSAB tunnplåt, Borlänge 
SSAB Borlänge är ett stålverk som är placerat i närheten av Stora Enso 
Kvarnsveden. 
 
Nuläge, förrådsverksamheten 
Förrådsverksamheten ligger under organisationen för inköp. Historiskt sett har 
lokala förråd inom anläggningen i Borlänge byggts upp av de som har varit 
underhållsansvariga på respektive produktionsavsnitt inom 
produktionsanläggningen. Dessa lokala förråd har inte funnits registrerade. 
Mycket av detta beror på att underhållsverksamheten har varit decentraliserad. 
2002 infördes ett nytt IT-system, IFS, samt att underhållsverksamheten 
centraliserades, vilket gjorde att alla lokala lager inom anläggningen 
registrerades in i datasystemet vilket är ett projekt som fortfarande fortgår 
eftersom det är en sån enorm mängd artiklar. Målet har sedan varit att flytta så 
många artiklar som möjligt till centrallagret utom de artiklar som behövs för 
felsökning, dvs en centralisering pågår inom produktionsanläggningen. 
 
Ytterligare ett projekt som pågår är att identifiera vart varje reservdel finns 
placerad i driften i produktionsanläggningen. 
 
Inom anläggningen finns 21 olika förråd, men allting administreras genom 
inköpsorganisationen och det gemensamma IT-systemet. 
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Indelningen av artiklarna är; reservdelar, standardreservdelar och 
förbrukningsartiklar. Skillnaden mellan reservdelar och standardreservdelar är 
att reservdelarna skrivs av på en gång, dvs kostnaden tas på en gång, medan 
standardreservdelar tas upp som en tillgång i balansräkningen och har ett värde. 
 
Totalt antal olika reservdelar som lagerhålls är ca 50 000 st och lagervärdet är 
ca 400 miljoner. Den stora massan av detta är direkt avskrivna och tas inte upp 
som ett värde i balansräkningen. 
 
Det finns idag reservdelsartikelplanerare som har som uppgift att titta över 
behoven samt rent manuellt bestämmer om en reservdel ska köpas in på nytt 
eller inte när en reservdel har använts. 
 
Det finns ingen direkt mätning av nyckeltal utan det som följs upp är 
lagervärdet och antal artiklar. Servicenivån mäts inte, men det brukar märkas 
när det blir reservdelsbrist. Man har tittat på SKC- klassificering, men planerar 
inte att införa det. 
 
Ett samarbete som finns i dagsläget är med en leverantör som lagerhåller 
artiklar eller halvfabrikat inom artikelgruppen lager. 
 
Det finns inget samarbete med andra produktionsanläggningar internt inom 
SSAB idag, och inget externt samarbete finns. Man har tittat inom SSAB för att 
försöka hitta synergier, men man har inte funnit underlag för samarbete. Det 
som finns är samarbeten vid kritiska lägen. 
 
Framtiden 
SSAB i Borlänge satsar i första hand på att fortsätta inregistreringen av artiklar 
i det centrala förrådssystemet, för att få det helt klart.  
 
Möjligheter och hinder för samarbete 
Om man ska flytta artiklar från anläggningen måste man identifiera tiden tills 
behov av en viss reservdel. 
 
Tror inte på ett samarbete mellan SSAB och Stora Enso, främst på grund av 
artiklarna till stor del inte är lika. Ytterligare hinder som uppstår är hur avtalet 
ska skrivas när företagen vill ha en reservdel samtidigt och det bara finns en att 
tillgå.  
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Företagsmentaliteten är ett stort hinder för samarbete. Det finns idag 
svårigheter att flytta reservdelar till centralförrådet inom 
produktionsanläggningen. Är då ännu svårare att flytta reservdelar externt. 
 
Bedömningen är att det inte finns många gemensamma artiklar mellan SSAB 
och Stora Enso. De områden som det möjligen skulle kunna finnas liknande 
artiklar är elmotorer och till en viss del pumpar. Tror att möjligheterna till 
standardisering mellan företagen är små eftersom det är helt olika 
produktionsprocesser.  
 
 
Intervjuer med: 
Are Johansson, förrådstekniker Kappa kraftliner, Piteå 
Jan Lundström, förrådsansvarig, SCA Obbola 
 
Finns en gemensam strategi gällande reservdelshållningen? 
Ja ett samarbete finns mellan pappersbruk i nordliga regionen av Sverige. De 
bruk som ingår samarbetet är Kappa kraftliner och SCA i Piteå, Billerud i 
Karlsborg och SCA Obbola i Umeå. Samtliga är producenter av kraftpapper. 
De två bruken som ligger längst ifrån varandra är ligger ca 30 mil ifrån 
varandra. 
 
Hur ser samarbetet ut? 
Ett virtuellt samarbete finns inom vissa produktgrupper, framförallt är det 
pumphjul och hydralmotorer. Det finns ett avtal skrivet som säger att inom de 
förutbestämda produktgrupperna lagerhålls artiklarna på endast ett av bruken, 
men övriga bruk har rätt att använda dem vid behov. Genom datasystemet ser 
respektive bruk om reservdelen lagerhålls på ett av de andra bruken. 
Förutsättningarna för samarbetet är att den som har den specifika reservdelen 
på lager också äger den. Det blir dock inte helt rättvist, men det är det enklaste 
sättet att lösa problemet med ägandeförhållanden.  
 
När samarbetet upprättades var steg ett att klassa in artiklarna utifrån, värde, 
efterfrågan, samt tid tills behov. En undersökning gjordes samtidigt om de var 
gemensamma med något av de andra bruken med hjälp av SKC-klassning. De 
intressanta artiklarna var de som hade ett värde över 10000 kr, en relativt låg 
efterfrågan samt att tiden tills behov var över 4 timmar. Det var ett stort jobb att 
klassa artiklarna eftersom informationen om artiklarna inte alltid fanns 
dokumenterade. När detta var gjort undersöktes hur många reservdelar som 
användes i driften på respektive fabrik. Som tumregel användes att det bruk 
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som hade flest antal i drift fick fortsätta att lagerhålla artikeln och de övriga 
bruken slutade att lagerhålla. Som steg två skrevs sedan avtalet mellan bruken. 
 
Avstämning och uppföljning av avtalet görs en gång per år. 
 
Vilka är de viktigaste faktorerna för samarbete? 
Det är viktigt att det finns en drivkraft från samtliga håll att genomföra ett 
samarbete. Det är också viktigt att inse att det inte kan bli fullständigt rättvist 
alla gånger utan att se till helheten. 
 
Vilket resultat har samarbetet visat? 
Varje bruk inom samarbetet har sparat ca 1 miljon per år och inga direkta 
nackdelar har identifierats. Den största vinsten är när nya pumphjul eller 
hydralmotorer ska köpas in. Då tittar man först om något av de andra bruken 
lagerhåller artikeln i fråga, och om så är fallet undviks inköp. 
 
Framtiden 
Man ser gärna att samarbetet utökas till att gälla fler produktgrupper, men 
hittills har det varit svårt att hitta fler grupper av artiklar som passar inom 
ramen för samarbetet.  
 
 
 


