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  Förord
   

FÖRORD 
 
Jag har läst civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi med 
examensinriktningen Industriell logistik vid Luleå tekniska universitet. Denna 
rapport utgör den skriftliga redovisningen på det 20 veckor långa 
examensarbete som avslutar utbildningen. Arbetet har utförts vid pappersbruket 
Kappa Kraftliner Piteås underhålls- och förrådsavdelning. 
 
Min handledare vid Kappa Kraftliner, Kjell Lundberg, och också många andra 
vid företaget har varit tålmodiga som stått ut och svarat på mina frågor och 
hjälpt mig i mitt arbete.  
 
Även min handledare vid Luleå tekniska universitet, Jörgen Lundgren, har 
hjälpt mig genom att ge en hel del givande kritik.  
 
Mina föräldrar har varit ett stort stöd som alltid ställt upp med barnpassning och 
annat under denna tid. Min sambo och min dotter har varit förstående till mina 
arbetstider och tagit hand om mig när jag haft det stressigt. 
 
TACK! 
 
 
Luleå tekniska universitet, november 2002 
 
 
 
Lisa Fjellström

I 



Förrådsstyrning vid 

II 



   
  Abstract
   

ABSTRACT 
 
The purpose with this Master’s thesis is a proposal for measures to achieve 
reduced inventory costs of spare-part inventory at Kappa Kraftliner, Piteå, 
Sweden. The measures consist of a proposal of how to separate the inventory 
items into groupings. Specific inventory management policies for each category 
should thereafter be developed.  
 
To fulfil this proposal, a broad study of literature within the topic and in-depth 
interviews with involved personnel, have been accomplished. An idea of the 
inventory items has been created through interviews and observations. Based 
on three companies that were studied and where inventory items are 
categorized, benchmarking has been used. A proposal of categorization has 
been developed based on theory, ideas from benchmarking and the actual 
conditions at Kappa Kraftliner. 
 
My recommendations to Kappa Kraftliner are to divide the articles into four 
different categories, based on demand and price. The four categories would be; 
articles worth less than 50 SEK/ piece, articles with more than one withdrawal 
a month, articles with less than one withdrawal a month and articles with less 
than one withdrawal a year. For the first mentioned category withdrawals can 
be made without registration and the distributor can handle refills. For articles 
with more than one withdrawal a month, purchases should be coordinated so 
that a long-term payment plan is obtained. For articles with less than one 
withdrawal a month termination in stocking non-critical items can free up a 
large portion of capital. For articles with less than one withdrawal a year, 
should be evaluated with the intent of selling or entering into a joint 
cooperation agreement in keeping stock with other factories. Furthermore 
companies can advantageously do a so-called portfolio analysis over the 
distributors to bring out the critical points of the articles, to better coordinate 
purchases and agreements with the distributors.   
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  Sammanfattning
   

SAMMANFATTNING 
 
Syftet med detta examensarbete är att föreslå åtgärder för att uppnå minskade 
kostnader för förrådshållningen vid Kappa Kraftliner Piteå. Åtgärderna skulle 
omfatta förslag på hur de förrådsförda artiklarna ska klassificeras. En modell 
för förrådsstyrning, baserad på artikelklassificeringen, skulle sedan tas fram.  
 
För att uppnå syftet har litteraturstudier inom ämnet gjorts och berörd och 
kunnig personal vid Kappa Kraftliner har intervjuats. En uppfattning av de 
förrådsförda artiklarna har skapats genom intervjuer samt observationer. 
Benchmarking har gjorts på tre företag där artikelindelning finns. Utifrån teori, 
idéer från benchmarking, och de faktiska förutsättningarna vid Kappa 
Kraftliner har sedan förslag på artikelindelning tagits fram.   
 
Min rekommendation till Kappa Kraftliner är att dela in artiklarna i fyra olika 
klasser baserat på efterfrågan och pris. Artiklar värda mindre än 50 kronor per 
styck, artiklar med mer än ett uttag per månad, artiklar med mindre än ett uttag 
per månad, samt artiklar med mindre än ett uttag per år, utgör de fyra klasserna. 
För den förstnämnda klassen kan uttag göras utan registrering, och påfyllning 
till största del skötas av leverantör. För artiklar med mer än ett uttag per månad 
bör inköp samordnas och långa betalningsvillkor eftersträvas. Artiklar med 
mindre än ett uttag per månad står för stor kapitalbindning och lagerbehovet 
bör därför speciellt ifrågasättas för de som är icke kritiska. Artiklar med mindre 
än ett uttag per år, bör ses över och eventuellt säljas eller ingå i samarbetsavtal 
för gemensam lagerhållning med andra bruk. Dessutom kan företaget med 
fördel även göra en så kallad portfolioanalys över leverantörerna för att ta fram 
artiklarnas kritiskhet, bättre samordna inköp och få till bättre avtal med 
leverantörerna.
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  Inledning
   

 
Hvis et lys som er plassert på en stor slette, øker i styrke, vil området vi 
klart kan se øke. Men vi vil også se et større område av icke vitem som vår 
viten grenser op til. 

      Arne Næss 

 
1 INLEDNING 
 

Detta kapitel är en inledning till arbetet och beskriver bakgrund, syfte och 
avgränsningar.  
 
1.1 Bakgrund 
För några hundra år sedan var lagerstyrning inget känt begrepp. Ett företags 
framgång och makt utrycktes i termer av hur mycket som hölls i lager; ju större 
lager desto bättre. I dag ses lager som en stor potentiell risk och mycket sällan 
som ett mått på framgång, och de flesta företagsledare vet att det genom att 
balansera för- och nackdelar med lagerhållning går att minska kostnaderna 
avsevärt (Silver & Peterson, 1985).  
 
Kappa Kraftliner Piteå är Europas största kraftlinerbruk med en omsättning på 
3 miljarder kronor och kapacitet att årligen tillverka 640 000 ton kraftliner, ett 
papper som används för tillverkning av högklassig wellpapp. Företagets 
marknad återfinns i huvudsak i Västeuropa. Kappa Kraftliner ingår i koncernen 
Kappa Packaging som har mer än 120 enheter spridda över hela Europa (Kappa 
Kraftliner, 2002a). 
 
Vid Kappa Kraftliner finns cirka 20 000 artiklar lagrade i förråd, allt ifrån 
billiga förbrukningsartiklar, som toalettpapper och saft, till mycket dyra 
speciella reservdelar, som pumphjul och elmotorer. Ett ansenligt kapital är 
bundet i förrådet och företaget har krav på sig att minska bundet kapital. 
Lagervärdet uppgår till ungefär 50 miljoner kronor. Förrådshållningen måste 
anpassas så att brist på reservdelar inte orsakar produktionsstörningar vilket i 
sin tur orsakar stora ekonomiska förluster.  
 
1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en modell för förrådsstyrning, 
baserad på en artikelklassificering, för att uppnå minskade kostnader för 
förrådshållningen vid Kappa Kraftliner Piteå.  
 
1.3 Avgränsningar 
Alla 20 000 artiklar, exempelvis verktyg för utlåning, kommer inte att kunna 
omfattas av modellen och klassificeringen. Detta på grund av att de inte passar 
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in i någon av klasserna eller inte kan hanteras enligt modellen. Dessa bör i 
stället hanteras separat utanför förslaget. 
 
1.4 Läsanvisningar 
Denna rapport är uppdelad i åtta kapitel. Nedan följer en mycket kortfattad 
beskrivning om vad vart och ett av dem behandlar. 
 
Kapitel 1 - Inledning är en introduktion till arbetet med bakgrund, syfte och 
avgränsningar.  
 
Kapitel 2 - Metod beskriver vilka metoder som använts för att utföra denna 
studie. 
 
Kapitel 3 - Teori tar upp de teorier som studerats vid utförandet av 
examensarbetet. 
 
Kapitel 4 - Företagsbeskrivning ger en kortfattad beskrivning av 
pappersbruket Kappa Kraftliner och koncernen Kappa Packaging samt en del 
historik. 
 
Kapitel 5 - Nulägesbeskrivning beskriver den rådande situationen och 
nuvarande förrådsstyrningen. 
 
Kapitel 6 – Benchmarking ger en beskrivning av hur artiklar klassificerats och 
hur klassificeringen används vid de företag där benchmarking utförts.  
 
Kapitel 7 - Nulägesanalys tar upp de slutsatser som dragits från 
nulägesbeskrivningen och teorin. 
 
Kapitel 8 - Förbättringsförslag beskriver hur förrådsstyrningen kan förbättras. 
 
Kapitel 9 - Diskussion angående förbättringsförslagens genomförbarhet och 
hur detta arbete kan fortsätta i framtiden. 
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  Metod
   

Hellre än att klaga över mörkret tänd ett ljus. 
 

 
2 METOD  

 
I detta kapitel beskrivs och motiveras de metoder som använts. Varje avsnitt 
ger en kort teoretisk beskrivning, följt av en diskussion aktuell för detta arbete.  
 

2.1 Olika sätt att undersöka 
Metod är enligt Holme och Solvang (1991) ett vittomfattande begrepp. En 
metod kan sägas vara ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till 
ny kunskap. Det finns flera metoder för att undersöka och det finns också 
många sätt att klassificera dessa metoder. Vilken som väljs beror på vilken typ 
av information som efterfrågas och vilket syfte undersökningen har 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Metoderna kan delas in efter  
 typ av data (– 2.1.1 Forskningsmetod) 
 avsikt med undersökningen (– 2.1.2 Undersökningsmetod)  
 sätt att samla in data (– 2.1.3 Datainsamlingsmetod)  

 
2.1.1 Forskningsmetod 
Med utgångspunkt från vilken typ av information som undersöks skiljer sig de 
två angreppssätten kvantitativ och kvalitativ metod åt. Sättet att mäta och 
graden av mätbarhet är olika. Insamlade data från en kvantitativ undersökning 
består av siffror eller andra graderbara variabler, så kallade hårda data. 
Metoden har sin styrka i att den kan förklara olika företeelser. Kvalitativa 
undersökningar ger däremot data som inte kan analyseras numeriskt, det vill 
säga information i form av skriven text eller/och verbal information, så kallade 
mjuka data. Graden av strukturering är mycket lägre än i kvantitativa 
undersökningar. Kvalitativa metoder är mer lämpliga för fallstudier eftersom de 
syftar till att skapa förståelse och en helhetsbild av situationen (Holme och 
Solvang, 1991).   
 
Holme och Solvang (1991) menar att det aldrig är ett enda angreppssätt som är 
det enda rätta, även om de ofta framställs som helt oförenliga. Det kan i stället 
vara en fördel om de olika forskningsmetoderna kombineras. Kvalitativa 
undersökningar kan vara en förberedelse till kvantitativa då den kvalitativa 
delen blir en förståelsefas. Metoderna kan även användas samtidigt både under 
insamlingen och under analysen av informationen för att ömsesidigt stärka 
varandra (Holme & Solvang, 1991). Figur 1 illustrerar rent kvantitativt inriktad 
och rent kvalitativt inriktad forskning som varsin ändpunkt på en linje. 
Huvuddelen av den forskning som bedrivs i dag befinner sig någonstans mellan 
ändpunkterna (Patel & Davidsson, 1991). 
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Kvantitativt 
inriktad 
forskning 

Kvalitativt 
inriktad 
forskning 

Enbart 
verbala 
analyser

Enbart 
statistiska 
analyser

Figur 1. Kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning (Patel & Davidsson, 1991) 
 
Författaren till detta arbete har, liksom Holme & Solvang (1991) och Patel & 
Davidsson (1991) beskriver, kombinerat kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Arbetet med att skaffa en förståelse och helhetsbild av förrådsstyrningen och 
situationen vid förrådet på Kappa Kraftliner Piteå kan sägas vara en kvalitativ 
undersökning. Många numeriska data, i form av bland annat artikelvärde, antal 
uttag och uttagskvantitet, har också analyserats. Detta är en kvantitativ del av 
undersökningen. 
 
2.1.2 Undersökningsmetod 
Vilket angreppssätt som väljs och vilka metoder för datainsamling som används 
styrs av den typ av undersökning det är fråga om och vilken typ av data eller 
information som behövs. Exempel på undersökningsmetoder är fallstudier, 
survey-undersökningar, det vill säga datainsamling med enkät och intervju, och 
experimentella metoder (Bell, 1993). 
 
En fallstudie, som har valts i detta examensarbete, innebär att en avgränsad 
aspekt av ett problem studeras på djupet under en begränsad tid.  Informationen 
samlas in på ett systematiskt sätt, relationer studeras mellan variabler och 
undersökningen planeras noggrant. Undersökaren utgår från ett 
helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt. De 
insamlingsmetoder som passar uppgiften väljs, även om de som oftast kommer 
till användning är observation och intervju (ibid). 
 
I denna studie studeras ett objekt, Kappa Kraftliner Piteå, och författaren 
koncentrerar sig på förrådsstyrningen och kartlägger förutsättningarna för 
denna. 
 
2.1.3 Informationsinsamlingsmetod 
Material som samlas in för en undersökning kan vara sekundärdata eller 
primärdata. Sekundärdata är befintliga data som samlats in och dokumenterats 
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  Metod
   

av andra undersökare. Primärdata består av egna uppgifter som samlats in av 
undersökaren själv (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991).  
 
När en undersökning görs bör det som tidigare är känt inom ett område 
utnyttjas, det vill säga sekundärdata. Det är vanligen både billigare och enklare 
än att än att samla in informationen själv. Ofta är det lämpligt att utföra denna 
del av informationsinsamlingen i början av undersökningen (ibid).  
 
För att samla in primärdata finns det olika tekniker att tillgå. Enkäter och 
intervjuer är tekniker som bygger på frågor. Observationer är inte bara ett 
medel för att i vardagslivet skaffa information om omvärlden, utan också en 
vetenskaplig teknik för att samla information (Patel & Davidsson, 1991). Direkt 
observation visar vad som faktiskt sker och kan därför vara mer tillförlitlig än 
till exempel en intervju, som återspeglar vad olika personer anser hända (Bell, 
1993). 
 
Författaren har under examensarbetet använt sig av både sekundär och primär 
data. I början utfördes en omfattande litteraturstudie och även under arbetets 
gång har befintliga data använts. När det gäller primärdata har författaren 
främst använts av sig av intervjuer. Dessa har utförts per telefon och vid besök. 
Enkät har använts i den bemärkelsen att frågor har skrivits ner och skickats iväg 
via e-post. Även en mängd observationer av hur förrådsstyrningen fungerar har 
gjorts.  
 
2.2 Trovärdighet 
Oavsett vilka datainsamlingsmetoder som väljs måste de alltid kritiskt granskas 
för att avgöra hur giltig (valid) och tillförlitlig (reliabel) den information som 
fås fram är. Validitet och reliabilitet är därför två viktiga begrepp i detta 
sammanhang (Bell, 1993).  
 
2.2.1 Validitet 
Validitet, eller giltighet, kan definieras som ett tests förmåga att mäta det som 
det är avsett att mäta. Två olika aspekter av detta begrepp brukar ofta 
behandlas, intern (inre) respektive extern (yttre) validitet (Wiedersheim-Paul & 
Eriksson, 1991).  
 
Termen sanningsvärde kan användas för begreppet intern validitet som 
handlar om frågan i vilken mån resultatet stämmer med verkligheten. Det finns 
sex grundläggande strategier för att säkerställa den inre validiteten (Merriam, 
1994). Nedan beskrivs dessa och hur de använts i detta arbete. 

5 



Förrådsstyrning vid 

Triangulering innebär att problemet ses ur flera synvinklar. I detta arbete har 
personer med olika relation till problemet intervjuats (källtriangulering). 
Däremot har det inte funnits möjlighet att använda flera undersökare, eftersom 
arbetet endast utförts av en person. Dock har mer eller mindre oberoende 
personer använts för att som yttre källa ge en bedömning på undersökningen.  
 
Deltagarkontroll innebär att de personer som lämnat information själva kan 
rätta felaktiga uppfattningar och missförstånd. Detta har skett kontinuerligt 
under arbetets gång, dels redan under pågående intervjuer och dels efter att 
beskrivningar och tolkningar gjorts av undersökaren. Missuppfattningar har då 
korrigerats och förtydliganden gjorts.  
 
Långvariga eller upprepade observationer kan ibland öka trovärdigheten 
eftersom erfarenheter från den första delen av datainsamlingen hunnit förbättra 
datainsamlingen mot slutet. Detta arbete har utförts under en lång period och 
information samlats in kontinuerligt. 
 
Horisontell granskning och kritik innebär att andra ger synpunkter på resultat 
som kommer fram. Handledare och annan berörd personal vid Kappa Kraftliner 
samt handledare vid Luleå tekniska universitet har gett kommentarer till och 
synpunkter på resultaten, främst den skriftliga rapporten, efterhand som de 
kommit fram.  
 
Deltagande tillvägagångssätt innebär att personer som berörs av arbetet 
involveras i alla skeden av arbetet, från start till slutrapport. Personal vid Kappa 
Kraftliner Piteå har kontinuerligt tagit del av studien. De personer som har 
deltagit i intervjuer eller/och enkäter har delgivits syftet med examensarbetet. 
 
Klargörande av skevheter som undersökaren kan ha med sig i undersökningen. 
Författaren har redogjort för sin akademiska utbildningsnivå och sina 
utgångspunkter för arbetet. Universitetets krav på examensarbetet och den 
skriftliga rapporten har framhållits för företaget.  
 
Termen överförbarhet kan användas för begreppet extern validitet som anger i 
vilken utsträckning resultaten från undersökningen är tillämpliga även i andra 
situationer än den undersökta (Merriam, 1994). 
 
Den externa validiteten i detta arbete bedöms vara relativt låg då situationen vid 
Kappa Kraftliner är mycket speciell. Vissa idéer och uppslag kan dock fås av 
detta arbete för att sedan tillämpas i en annan situation. 
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  Metod
   

2.2.2 Reliabilitet 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, är ett mått på ett mätinstruments förmåga att ge 
stabila och tillförlitliga utslag. En annan undersökare ska, om reliabiliteten är 
god, komma till samma resultat om de använt samma angreppssätt, eller om 
denne upprepat försöket vid ett annat tillfälle på ett annat urval (Bell, 1993). 
 
Både vid intervjuer och observationer görs bedömningar vid registrering av 
svar eller observationer och flera olika typer av bedömarfel kan då uppträda. 
För att erhålla hög reliabilitet krävs därför strukturerade observationer och 
standardiserade intervjuer (Patel & Davidsson, 1991). För att försöka undvika 
bedömarfel har författaren sammanställt resultat från observationer och 
intervjuer direkt efter dessa för att något inte skulle glömmas bort.  
  
Interbedömarreliabilitet är ett mått på hur korrekt undersökaren uppfattat svar 
eller observationer. Eftersom detta arbete har utförts av endast en person har 
denna inte haft möjlighet att använda sig av två observatörer vid samma tillfälle 
eller ha ytterligare en person närvarande för att registrera intervjusvar och 
observationer. Detta kan annars göras för att höja interbedömarreliabiliteten 
(Patel & Davidsson, 1991). I stället har flera personer intervjuats och vid 
minsta osäkerhet eller missförstånd har personen som intervjuats eller svarat på 
en enkät kontaktats igen. 
 
2.2.3 Förhållandet mellan begreppen 
De två begreppen validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till 
varandra vilket gör att det inte är möjligt att bara fokusera på det ena och låta 
bli det andra. Patel & Davidsson (1991) beskriver tre tumregler för 
förhållandet. ”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet.” Bara för att en 
viss undersökning är tillförlitlig är det inte säkert att den undersökt det den var 
avsedd för att göra. ”Låg reliabilitet ger låg validitet.” Om en undersökning inte 
är tillförlitlig är det inte möjligt att veta vad som undersöks. ”Fullständig 
reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet.” För att det ska gå att 
veta vad som undersöks, måste undersökningen vara tillförlitlig. Figur 2 nedan 
illustrerar förhållandet med hjälp av träffar på en måltavla. 
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Figur 2. Validitet och reliabilitet illustreras med hjälp av träffar på en måltavla (Zikmund, 
2000).  
 
2.3 Arbetsmetod 
Figur 3 beskriver metodvägen genom examensarbetet, det vill säga hur förslag 
på klassificering samt styrmetoder tagits fram. Nedan förklaras figuren steg för 
steg. 
 
 

Introduktion och 
problemformulering

3. Nuläget analyseras och behov 
fastställs 

6. Modell för förrådsstyrningen 
baserat på artikelklasserna tas 

fram 

5. Förslag på artikelklassificering 
tas fram 

4. Benchmarking med andra i 
liknande situation görs   

2. Litteraturstudier utförs 

1. Tidsplan upprättas och nuläge 
kartläggs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Arbetsmetoden genom examensarbetet 
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1. Tidsplan upprättas och nuläget kartläggs 
Det första steget i examensarbetet var att ta fram en ungefärlig tidsplan för 
arbetet. Sedan kartlades den nuvarande förrådsstyrningen och situationen vid 
centralförrådet på Kappa Kraftliner. Intervjuer med berörda personer vid 
företaget samt observationer utfördes för att få en bra inblick. En 
skrivbordsundersökning gjordes, då sekundär information om företaget och 
dess processer insamlades och studerades. Denna information hämtades från 
Kappa Packagings hemsida, Kappa Kraftliners intranät samt 
informationsbroschyrer. Primärdata hämtades genom observationer och 
introduktionsmöten med personal.  
  
2. Litteraturstudier utförs 
En litteraturstudie genomfördes där sekundärdata inom logistik, lagerstyrning, 
material- och produktionsstyrning, forskningsmetodik samt rapportskrivning 
studerades. Detta resulterade i den teoretiska referensramen samt delar av 
metodkapitlet. 
 
3. Nuläget analyseras och behov fastställs 
Den primärdata som samlats in om den nuvarande situationen och 
förrådsstyrningen analyserades för att fastställa vilka behov som finns. 
  
4. Jämförelser med andra i liknande situation görs 
LKAB:s centralförråd i Vitåfors besöktes för att se hur förrådsstyrningen 
fungerar där. Även en telefonintervju med personal vid LKAB:s centralförråd  i 
Kiruna gjordes eftersom deras artikelklassificering skiljer sig från den i 
Malmberget. Ett studiebesök gjordes också vid pappersbruket Kappa Roermond 
Papier i Nederländerna. 
 
5. Förslag på artikelklassificering tas fram  
Detta val gjordes efter att behoven fastställts och även efter diskussion med 
handledare och berörda på företaget. 
 
6. Modell för förrådsstyrningen baserat på artikelklasserna tas fram 
Lämpliga styrmetoder för de olika artikelklasserna togs fram. Även detta val 
gjordes efter diskussion med handledare och berörda på företaget. 
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Livet är ett evigt lärande 

 
 
3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Här beskrivs den teoretiska referensram som detta arbete är uppbyggt kring. 
Grundläggande begrepp inom logistik beskrivs först och sedan de relevanta 
teorierna för just detta examensarbete. 
 
3.1 Logistik 
Persson & Virum (1998) menar att logistik är läran om effektiva 
materialflöden. Det finns emellertid ett flertal olika definitioner på begreppet 
logistik. Vidare framställs den kanske vanligaste definitionen med hjälp av ”de 
sju R:en”: 
 

”Logistik omfattar de aktiviteter som har att göra med att 
erhålla rätt vara eller service, i rätt antal, rätt kvalitet, på rätt 
sätt, i rätt tid, till rätt kund och till rätt kostnad.” 

 
Ovanstående definition beskriver målsättningen med logistik, medan 
organisationen National Council of Physical Distribution Management 
beskriver begreppet logistik som en process: 
 

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

 
3.2 Totalkostnadsanalys 
Storhagen (1995) beskriver att företag är intresserade av att bli så 
kostnadseffektiva som möjligt. Generellt anses att minst 50 procent av den 
totala kostnaden för en produkt består av logistikkostnader, till exempel 
transport-, hanterings-, administrations- och lagringskostnader. Det viktiga är 
dock att fokusera på den totala logistikkostnaden och inte bara delar av den, 
eftersom ökade kostnader i vissa delar av flödet kan sänka den totala kostnaden.  
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Totalkostnadsanalysen är ett klassiskt sätt att illustrera materialflödets effekt på 
lönsamheten och visar sambandet mellan intäktsskapande och 
kostnadsorsakande element i materialflödet. Persson & Virum (1998) delar in 
de logistiska aktiviteterna i sex kostnadskategorier och kopplar dessa till de fyra 
grundläggande hörnstenarna i marknadsföring, se figur 4. 
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Figur 4. Totalkostnadsanalys (Persson & Virum, 1998) 
 
Syftet är att skapa ett effektivt materialflöde genom att hitta den optimala 
balansen mellan leveransservice och låga logistikkostnader. Svårigheter att 
bestämma vissa kostnader, samt hur de och intäkter ska ställas mot varandra, 
gör dock att det inte är möjligt att ta fram ett kostnadsoptimum. 
Suboptimeringar i företaget kan däremot undvikas och modellen illustrerar på 
ett bra sätt hur kostnaden för de olika aktiviteterna påverkar varandra och 
därmed den totala kostnaden (Persson & Virum, 1998). 
 
3.3 Lagerstyrning 
Enligt Axsäter (1991) handlar lagerstyrning i allmänhet om att, med hänsyn till 
vissa servicekrav, balansera kostnaderna för kapitalbindning mot kostnader för 
inköp, produktion och transporter. Lagerstyrningens syfte är att ge lagom stora 
lager så att efterfrågan tillgodoses, utan att brist uppstår för ofta. Samtidigt får 
kapitalbindningen och beordringskostnaderna inte bli för höga. 
 
Aktiviteter som lagerstyrning inkluderar är bland annat styrning av de totala 
lagerinvesteringarna, modeller och metoder för att bestämma orderkvantiteter 
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och säkerhetslager, val av servicenivåer och framtagande av servicestrategier 
(Persson & Virum, 1998). 
 
Problemet med hur mycket ska köpas in vid varje tillfälle är välkänt, liksom 
den klassiska EOQ-formeln. Denna ekvation innebär att kostnaderna för ställtid 
och tillverkning vägs mot kostnaderna för lagerhållning för att få ett optimalt 
värde på inköpskvantiteten (Storhagen, 1995). Figur 5 visar avvägningen i 
diagramform.  
 

Summa lager- och 
ordersärkostnad 

Ordersärkostnad 

Lagerkostnad 

Beställningskvantitet 

Kr 

Optimal 
orderstorlek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Avvägning för att uppnå optimal orderstorlek (Storhagen, 1995) 
 
Formeln är ett teoretiskt verktyg för att fastställa ekonomisk orderstorlek, EOQ 
(Economic Order Quantity). Förutsättningar som användandet av formeln 
bygger på är bland annat konstant och kontinuerlig efterfrågan, konstanta 
ordersärkostnader och lagerhållningskostnader samt känd ledtid. Formeln tar 
inte hänsyn till kvantitetsrabatter och möjlighet till lägre transportkostnad per 
enhet vid köp av stora kvantiteter. EOQ-formeln beskrivs som 
 

VW
KDQ 2

=  

 
Där  Q = optimal inköpskvantitet 
 K = ordersärkostnad  
 D = efterfrågan per tidsenhet 
 V = produktens värde  
 W = lagerhållningsränta  
  (VW) = lagerhållningskostnad per enhet och tidsenhet (ibid) 
 
3.3.1 Lagerhållningskostnader 
Det kostar att ha produkter i lager eller material i förråd. Lagerhållnings-
kostnader är i första hand kapitalbindningskostnader, men även lagerhyra, 
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försäkring, personalkostnader samt kostnader för skador, inkurans och svinn 
räknas in (Persson & Virum, 1998).  
 
Lagerhållningskostnaden erhålls oftast genom att värdet på det genomsnittliga 
lagret multipliceras med en lagerhållningsränta. En hög ränta gör det med andra 
ord mer intressant att reducera lagernivåerna (ibid). 
 
3.3.2 Ordersärkostnader 
Ordersärkostnader fastställs per beställning och definieras som de fasta 
kostnaderna. Dessa omfattar kostnader som har att göra med administration, 
kommunikation, dokumentation och transport. Kostnader för mottagning och 
kontroll innan produkterna ligger på hyllan i lagret ingår också (Persson & 
Virum, 1998). 
 
Ordersärkostnaden per år blir lägre om större kvantiteter köps per gång och 
därmed färre inköp görs per år. I figur 6 nedan är ordersärkostnaden per år 
beroende på vald orderkvantitet inprickad (Segerstedt, 1999).    
 
 Ordersärkostnad 

per år 

Orderkvantitet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Årliga ordersärkostnadens beroende av orderkvantiteten (Segerstedt, 1999) 
  
3.3.3 Lageromsättningshastighet 
Lagrets omsättningshastighet definieras som det antal gånger per år som ett 
lager omsätts, det vill säga byts ut helt. Genom att dividera omsättningen med 
genomsnittslagret erhålls lageromsättningshastigheten. 
 

slagerGenomsnitt
omsättninggFörbrukninshastighetOmsättning )(

=  

     
En omsättning på exempelvis 1000 enheter per år från ett lager som i snitt 
innehåller 50 enheter innebär en lageromsättningshastighet på 20 gånger per år. 
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Beräkning av omsättningshastigheten kan göras dels för en enskild artikel dels 
för ett helt lager eller förråd som består av flera tusen artiklar. Omsättning och 
genomsnittslager kan uttryckas i antal enheter såväl som i kronor (Segerstedt, 
1999). 
 
3.3.4 Beställningspunktssystem 
Axsäter (1991) menar att ett lagerstyrningssystem ska avgöra när och hur 
mycket det ska beordras. Beslutet grundas på lagernivån, efterfrågan och olika 
kostnadsfaktorer.  
 
Lagernivån kan inspekteras på två olika sätt. Kontinuerlig inspektion är 
utformat så att lagernivån följs kontinuerligt och beställning görs så snart 
lagernivån gått ner till en viss nivå. Vid periodisk inspektion görs inspektion 
och beställning vid förutbestämda tidpunkter. Ett större säkerhetslager erfordras 
vid periodisk inspektion, men kostnaderna för själva lagerstyrningen blir i 
allmänhet lägre. Om intervallet mellan inspektionerna vid periodisk inspektion 
är mycket kort blir systemet i stort sett ekvivalent med kontinuerlig inspektion 
(ibid). 
 
De två vanligaste beställningsstrategierna kallas (R,Q)-system och (s,S)-
system. Beställning i ett (R,Q)-system görs då lagernivån gått ner till 
beställningspunkten R. Q är den fixa orderkvantiteten som beställs. I de fall då 
lagernivån kan understiga R vid beställning, talas det ibland om (R,nQ)-system. 
Med detta menas att det beställs så många (n) orderkvantiteter att 
lagerpositionen når över beställningspunkten. Figur 7 nedan illustrerar 
principen för ett (R,Q)-system vid kontinuerlig inspektion då orderkvantiteten 
är Q och lagernivån inte understiger R vid beställning.  
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Figur 7. (R,Q)-system vid kontinuerlig inspektion (ibid) 
 
2-bin-system (2-låde-system) är ett (R,Q)-system där R är lika med Q (se figur 
8). Det innebär att lagret för en artikel består av två lådor. Då den ena lådan är 
tom, beställs en ny låda med den fixa orderkvantiteten Q. Den andra lådan är 
dimensionerad så att den täcker behovet under ledtiden. 
 
 

                          

 

Two-Bin 

Full
 

- quantity stock in bin 2 = re-order level– kvantiteten i låda 2 = beställningspunkten 

Order one binBeställ en låda EmptyTom 

 Låda 2 Låda 1 
 
 
Figur 8. 2-bin-system 
 
I ett (s,S)-system beställs varierande kvantiteter upp till den maximala 
lagernivån S, då lagernivån gått ner till beställningspunkten. Så länge 
lagernivån inte understiger s vid beställning är systemet vid kontinuerlig 
inspektion ekvivalent med ett (R,Q)-system om R=s och Q=S-s. 
Beställningskvantiteten är däremot inte fix vid periodisk inspektion (se figur 9) 
eller kontinuerlig inspektion då lagernivån understiger s vid beställning (ibid). 
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Figur 9. (s,S)-system vid periodisk inspektion (ibid) 
 
 
3.3.5 Säkerhetslager 
Ibland varierar efterfrågan mer än vad som är prognostiserat. Säkerhetslagret 
ska gardera mot brist i lager under tiden från att en beställning läggs tills den 
inlevereras i lager. Innan säkerhetslagrets nivå bestäms måste ett kriterium för 
hur mycket brist som är rättfärdigad upprättas. Bristkostnad eller servicenivå är 
två kriterier som kan användas vid dimensioneringen (Vollmann et al, 1997).  
 
3.3.6 Bristkostnader eller servicenivå  
När en artikel inte finns på lager då den efterfrågas uppstår en bristkostnad. 
Dessa kostnader är dock mycket svåra att bedöma, men brukar definieras som 
nuvärdet av all förlorad förtjänst i framtiden som kan relateras till att leverans 
inte kunde ske. Både förlorad förtjänst på grund av att artikeln fattas och 
framtida försäljningsminskning på grund av förlorad good-will hos kunderna 
inkluderas (Persson & Virum, 1998). 
 
För artiklar som utnyttjas som komponenter i den egna produktionen är 
bristkostnaderna i allmänhet ännu svårare att bedöma, eftersom en 
komponentbrist då kan orsaka en lång kedja av negativa följder (Axsäter, 
1991).  
 
Servicenivån anger hur stor sannolikheten är att produkten finns i lager när den 
efterfrågas. Vilken servicenivå som ska hållas är en policyfråga. När 
säkerhetslagret ska dimensioneras går det att utgå från antingen bristkostnad 
eller servicenivå. Eftersom bristkostnader är svåra att bestämma fastställs i 
stället ofta en servicenivå. Hög servicenivå bör eftersträvas på artiklar med hög 
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efterfrågan, medan hög servicenivå på sällan efterfrågade artiklar ger allt för 
höga förrådshållningskostnader (ibid). 
 
3.3.7 Konsignationslager 
Denna lagerform lämpar sig framförallt vid långvarig relation mellan kund och 
leverantör och innebär att leverantören tillåts använda kundens utrymmen för 
lagring. Kunden drar fördel genom att denne får kort leveranstid och hög 
tillgänglighet. Ägandet övergår först vid uttag från lagret och kunden behöver 
därmed inte heller stå för kapitalbindningen (Fredriksson & Sandström, 1999). 
 
Leverantören får stå för kapitalbindningen av varorna, men slipper i stället 
utnyttja egen lageryta. Den kommersiella risken är också mindre, eftersom 
denne snabbt kan leverera till beställarna, vilket innebär att det kan vara flera, 
och därför mindre leveranser. Leverantören slipper dessutom använda sig av 
dyra transportmedel om kort leveranstid krävs (ibid).  
 
3.4 ABC-analys 
Ett vanligt sätt att gruppera artiklar för att balansera lagringskostnad och 
leveransservicenivå är att utgå från artiklarnas volymvärde i en så kallad ABC-
analys. Volymvärdet beräknas genom att multiplicera artikelvärdet med 
efterfrågan av artikeln (vanligen per år). ABC-analysen tar i sin utgångspunkt 
den så kallade 80/20-regeln, det vill säga att 80 procent av artiklarna står för 20 
procent av volymvärdet och vice versa. I nästan alla lager svarar en 
förhållandevis liten del av artiklarna för en mycket stor del av det totala 
volymvärdet. Förhållandet behöver dock inte vara just 80/20, det som är typiskt 
är att fördelningen är mycket ojämn. En grafisk beskrivning visas i figur 10 
nedan (Axsäter, 1991). 
 
De artiklar som har högst volymvärde betecknas A-artiklar, de som ligger i ett 
intervall i mitten B-artiklar, och de med lägst volymvärden C-artiklar. I 
allmänhet fastställs vissa procentuella andelar av artiklarna som ska tillhöra de 
olika klasserna. Det kan till röra sig om att låta 20, 30 och 50 procent av 
artiklarna vara A, B respektive C-artiklar, men procentsatserna kan variera från 
företag till företag (ibid).  
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Figur 10. Grafisk beskrivning av förhållandet mellan antal produkter och omsättning samt 
klassificering i A-, B- och C-produkter (Storhagen, 1995) 
 
Själva klassificeringen är egentligen inte det viktiga. Det betydelsefulla är i 
stället att utnyttja analysen till differentiering av lagerstyrningen. Styrinsatserna 
bör riktas mot de viktiga A-artiklarna för att finna den riktiga avvägningen 
mellan leveransservice och kostnader/kapitalbindning. För C-artiklarna räcker 
det ofta med mycket enkla beställningsprinciper och styrtekniker för att 
försäkra sig om en acceptabel leveransservice till en minimal kostnad (Persson 
& Virum, 1998). 
  
ABC-analys är ett bra hjälpmedel i lagerstyrningen, men den har några 
nackdelar. Om analysen baseras helt på volymvärdet hamnar lågvolymartiklar 
med högt pris i samma grupp som högvolymartiklar med lågt pris. Trots att 
dessa artiklar är i samma klass är det inte bra att använda samma styrprinciper 
och styrverktyg för båda. Metoden tar inte heller hänsyn till täckningsbidraget 
för produkterna eller om de har betydelse ur annan synpunkt. Artiklar med högt 
täckningsbidrag kan bli placerade i en lågprioriterad klass, medan 
förlustartiklar kan bli högprioriterade A-artiklar. En artikel som har ett mycket 
lågt volymvärde kan vara av central betydelse för kunden till exempel ur 
säkerhetssynpunkt. I och med att den placerats i C-klassen blir den 
lågprioriterad (ibid). 
 
Ytterligare en nackdel är att kompletterande artiklar, till exempel skruv och 
mutter, riskerar att hamna i olika klasser. Detta kan resultera i att 
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leveransservicen varierar för dessa med förlorad försäljning för båda som följd 
(ibid). 
 
Med hänsyn till begränsningarna ger en ABC-analys baserad på volymvärden 
ett bra hjälpmedel i form av beslutsunderlag och en god grund för att 
effektivisera lagerstyrningen (ibid). 
 
3.4.1 Multiple-Criteria ABC Analysis  
Vollmann et al (1997) beskriver en utvecklad ABC-analys, Multiple-Criteria 
ABC Analysis. Förutom volymvärdet tar analysen även hänsyn till hur kritiska 
artiklarna är, det vill säga faktorer som risken för produktionsstörningar, hur 
snabbt artikeln kan inlevereras, om ett substitut finns tillgängligt och även 
politiska konsekvenser av att artikeln inte finns hemma. Många gånger kan 
dessa kritiska faktorer väga tyngre än kostnaden för styrningen av artikeln.  
 
Att ha separata ABC-kategorier för volymvärde och kritiskhet skulle innebära 
ett stort antal kategorier, som i sin tur kan kräva olika lagerstyrningspolicys. 
För att hålla nere antalet lagerstyrningsprinciper till ett hanterbart antal bör 
därför kriterierna kombineras. Denna procedur involverar flera steg. Först tas 
de vanliga volymvärdeskategorierna A, B och C fram. Andra steget går ut på att 
upprätta ”ABC-kategorier” av kritiskheten. Dessa kategorier betecknas I, II och 
III i stället för ABC, där klass I innehåller artiklar som är mest kritiska för 
produktionen och så vidare. Kategori I står oftast för mindre volymvärde 
kategori A (Vollmann et al, 1997). Tabell 1 visar en matris med ett exempel på 
klassificering av volymvärde och kritiskhet.  
 
TABELL 1. Exempel på fördelning av volymvärde och kritiskhet för lagerförda 
underhållsartiklar (ibid) 

 Volymvärde      Kritiskhet   
Kategori Antal artiklar % av artiklar % av vol.v. Kategori Antal artiklar % av artiklar % av vol.v. 

A 15 11 84 I 5 4 40 
B 25 15 15 II 48 39 56 
C 88 74 1 III 75 57 4 

 
Det finns ett värde för varje kombination, det vill säga både hög- och 
lågvolymvärdesartiklar kan ha hög kritiskhet. Det finns alltså nio möjliga 
kombinationer som alla kan kräva olika styrningsmetoder (se tabell 2)(ibid).  
 
TABELL 2. Antal artiklar i de nio möjliga kombinationerna (ibid) 

 Kritiskhet 
Volymvärde I II III 

A 2 12 1 
B 1 19 5 
C 2 17 69 
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Nästa steg går ut på att reducera antalet så att det blir mer hanterbart. Klasserna 
kombineras till tre slutliga kategorier, AA, BB och CC. Alla artiklar i A-I, A-II 
och B-I är AA-artiklar, alla artiklar  i A-III, C-I och B-II är BB-artiklar och alla 
artiklar i B-III, C-II och C-III är CC-artiklar (se tabell 3)(ibid).  
 
TABELL 3. Multiple-criteria-fördelning (ibid) 
Kombinerad kategori Antal artiklar % av artiklar % av vol.v. 

AA 14 11 78 
BB 16 13 12 
CC 98 76 10 

 
Det sista steget går ut på att ta fram specifika styrningsprinciper för de tre 
kategorierna (se tabell 4). Dessa täcker fyra områden, inventering, 
orderkvantitet, säkerhetslager och omklassificering (ibid). 
 
TABELL 4. Lagerstyrningspolicyparametrar för multiple-criteria-ABC-artiklar (ibid) 

  AA  BB  CC 
Inventeringsfrekvens  Månatligen Var 6:e mån Årligen 
Orderkvantitet  Små för dyra artiklar EOQ-baserade Stora kvantiteter 
Säkerhetslager  Stort för kritiska art. Stort för kritiska art. Litet eller inget 
Omklassificeringsgranskning Var 6:e mån Var 6:e mån Årligen 

 
3.4.2 Lägre säkerhetslager och högre servicenivå  
ABC-analysen kan, enligt Storhagen (1995), ge vägledning vid 
dimensioneringen av säkerhetslagret. I bästa fall kan både lägre säkerhetslager 
och högre servicenivå uppnås. Anta att säkerhetslagret idag är dimensionerat så 
att risken för brist är lika stor för A-, B- och C-artiklar, och att servicenivån är 
90 procent. Tabell 5 nedan beskriver situationen. Vid 90 procents servicenivå 
uppstår följaktligen bristsituationer för 170 A-artiklar, 270 B-artiklar och 560 
C-artiklar. A-artiklarna är de som är dyrast att lagerhålla och det lönar sig 
därför mest att sänka säkerhetslagret för dessa. Antalet bristsituationer kommer 
då att öka, men kan kompenseras med en höjning av säkerhetslagret för C-
artiklar. För att uppnå högre servicenivå (91%) samtidigt som säkerhetslagret 
minskas har säkerhetslagret för A-artiklarna halverats och för C-artiklarna 
dubblerats. Antalet bristsituationer blir nu totalt 890 mot tidigare 1000. Det 
totala säkerhetslagret har sänkts med 26 procent från 200 till 148 tusen kronor. 
 
Risken med ovanstående resonemang är att bristsituationer för de viktiga A-
artiklarna kan leda till mer negativa konsekvenser än för B- och C-artiklar. 
Trots detta visar exemplet tydligt att det finns möjligheter att göra 
omfördelningar baserat på ABC-analysen för att göra besparingar (ibid). 
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TABELL 5. Ökning av servicenivå och sänkning av säkerhetslagret (Storhagen, 1995) 
Produkt-   Försäljnings- Säkerhetslager, tkr Bristsituationer, st 
klassificering prognos, st 90% 91% 90% 91%

A   1700  144 72 170 340
B   2700  36 36 270 270
C   5600  20 40 560 280

Summa   10000  200 148 1000 890

 
3.5 Inventering 
Inventering är en mycket viktig rutin i ett förråd och alla lagersaldon måste 
inventeras regelbundet. Normalt bör dock inventeringsfrekvensen vara olika för 
olika artiklar. Högvolymartiklar samt artiklar som lätt får felaktiga saldon 
behöver i allmänhet inventeras oftare. Uttag som gjorts utan registrering, 
artiklar som har blivit omoderna, förstörda, stulits eller hamnat i fel fack ska 
fångas upp av inventeringen (Axsäter, 1991). 
 
Det vanligaste är att inventering årligen utförs av feriearbetare. Ett mer 
effektivt sätt är den så kallade ”rullande inventeringen”, vilken går ut på att 
artiklar inventeras kontinuerligt enligt ett förutbestämt mönster. Det praktiska 
genomförandet kan ske genom att alla artiklar delas upp på 52 veckor vilket ger 
ett visst antal artiklar att inventera per vecka. Ett annat sätt är så kallad 
nollpunktsinventering. Det innebär att saldot i förrådssystemet kontrolleras i 
samband med att den sista artikeln lämnas ut. Ett datorbaserat 
lagerstyrningssystem kan kompletteras med effektiva inventeringsrutiner som 
innebär att systemet ger signal om lämpliga tidpunkter och tar fram ett 
inventeringsunderlag (ibid).  
 
3.6 Benchmarking  
Ett utmärkt hjälpmedel för förändringsarbete är så kallad ”benchmarking”, det 
vill säga en typ av konkurrent- och processjämförelse som visar den egna 
situationen på ett givet område i relation till en extern referenspunkt (Persson 
och Virum, 1998). 
 
Karlöf och Östblom (1994) beskriver olika typer av benchmarking. Intern 
benchmarking utförs inom en verksamhet, exempelvis vid dotterbolag, filialer 
eller fabriker inom ett företag. Extern benchmarking innebär att jämförelsen 
utförs på liknande verksamheter utanför det egna företaget. 
 
Avsikten med benchmarking är att lära av andra och ordet benchmark betyder 
på svenska riktlinje eller norm. Med hjälp av jämförelsen är det lättare att ställa 
upp mål som är realistiska. Det någon annan lyckats med borde också vara 
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möjligt i den egna organisationen. Metoden ger ofta insikt i nya sätt att lösa 
problem och utmanar de gamla. Medvetandet om kostnader, prestanda, 
produkter och service hos andra företag ökar, samtidigt som ett samarbete kan 
underlättas genom gemensamt uppställda mål (Berggren, 1992). 
 
Vidare beskriver Karlöf och Östblom (1994) en arbetssekvens i fem steg som 
kan användas för att genomföra en strukturerad benchmarkingprocess. 
 

1. Bestäm vad som ska benchmarkas 
2. Identifiera benchmarkingpartners 
3. Informationsinsamling 
4. Analys 
5. Genomförande  
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Framgång grundar sig inte på den kunskap man  
har utan på vad man kan göra med den. 

 
 
4 FÖRETAGSBESKRIVNING 
 
Detta kapitel beskriver kortfattat historiken bakom Kappa Packaging-
koncernen och Kappa Kraftliner Piteå, samt deras verksamhet i dag.  
 
4.1 Koncernen Kappa Packaging 
Kappa Packaging bildades 1998 genom en sammanslagning av Buhrmann-
Tetterode och Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken. I mitten av 2001 
fördubblade företaget sin storlek genom förvärvet av AssiDomän-gruppen, där 
nuvarande Kappa Kraftliner Piteå ingick (Kappa Packaging, 2002). Kappa 
Packaging, som omsätter 30 miljarder kronor och har 17 000 anställda, är ett av 
Europas största företag inom produktion, utveckling och försäljning av 
förpackningar i wellpapp och kartong. Företaget har mer än 120 enheter spridda 
över hela Europa och huvudkontoret finns i Eindhoven i Holland. Den större 
delen av marknaden finns i Västeuropa (Kappa Kraftliner, 2002a). 
 
Kappa Packaging är indelat i två sektorer; Paper & Board och Packaging, som i 
sin tur är indelade i olika affärsområden, se figur 11.  
 

 

Packaging 

Containerboard 

Solid Board 

Solid Board Packaging 

Corrugated Board Paper Recovery 

Packaging Paper & Board 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Kappa Packagings affärsområden (Kappa Packaging, 2002) 
 
4.2 Kappa Kraftliner Piteå 
År 1959 beslutade regeringen att bygga kraftlinerfabriken, som i dag är Kappa 
Kraftliner Piteå, eftersom efterfrågan på wellpapp då ökade inom Europa. År 
1962 var fabriken, som då hette Assi Lövholmens Pappersbruk, färdigbyggd 

25 



Förrådsstyrning vid 

och produktionen kördes i gång med en pappersmaskin. Produktiviteten var då 
175 000 ton per år. Eftersom lönsamheten var god och marknaden för kraftliner 
växte byggdes fabriken ut och en till pappersmaskin köptes in 1972. 
Helkontinuerlig drift, sexskift samt om- och utbyggnationer av båda 
pappersmaskinerna har ökat produktiviteten ytterligare till dagens 650 000 ton 
per år. År 1993 blev fabriken Assidomän Kraftliner i och med Assi och 
Domänverkets sammanslagning. Våren 2001 köptes bruket av Kappa 
Packaging och blev därmed Kappa Kraftliner (Anders Lindberg, intervju, 17 
april 2002).  
 

Kappa Kraftliner Piteå ingår i Kappa Packagings affärsområde Containerboard 
under Paper & Board. Företaget är Europas största kraftlinerbruk med kapacitet 
att årligen tillverka 650 000 ton kraftliner, ett papper som används för att 
tillverka högklassig wellpapp (se figur 12 och 13). Den största marknaden 
återfinns i Västeuropa. Antalet anställda vid Kappa Kraftliner är drygt 600 och 
omsättningen 3 miljarder kronor per år (Kappa Kraftliner, 2002a).  
 
Anläggningen i Piteå består av en sulfatfabrik med två barrmassalinjer, en 
lövmassalinje med blekeri, en returfiberanläggning samt två pappersmaskiner 
(ibid). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Kartonger med ett ytterskikt av kraftliner (ibid) 
 
4.2.1 Produkter 
Kappa Kraftliner Piteå är den enda leverantören i Västeuropa som erbjuder ett 
komplett sortiment av kraftliner. Företaget tillverkar fem olika kvaliteter av 

26 



   
  Företagsbeskrivning
   

detta papper som bildar det yttre skiktet på kartonger. Kraftliner är uppbyggt av 
två skikt, ett basskikt och ett toppskikt (se figur 13). Basskiktet för alla 
kvaliteter är en brun kraftliner, toppskiktet varierar och ger de olika kvaliteterna 
sina specifika egenskaper (Kappa Kraftliner, 2002b). 
 
Royal Brown har ett brunt ytskikt som har goda egenskaper för tryckning. 
Detta är den volymmässigt största produkten. 
Royal Mottled har ett marmorerat vitt toppskikt. 
Royal 2000 har ett vitt toppskikt som tillverkas av miljövänligt blekt massa. 
Royal White har också ett vitt toppskikt, men har bättre ytjämnhet än Royal 
2000 och har därför goda egenskaper för flerfärgstryck. 
Royal Cote är den mest exklusiva kraftlinern. Det vita toppskiktet har 
bestrukits med vitt pigment för att ge bästa möjliga yta för färgtryck (ibid). 
                           
 
 

 
 

Figur 13. Wellpappens olika skikt (Kappa Kraftliner, 2002b) 
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Sex trogna tjänare jag har (allt har jag lärt av dem). De heter Varför, När, 
Var, Hur, Vad och Vem. 

   R Kipling 

 
 
5 NULÄGESBESKRIVNING 
 
I detta kapitel beskrivs nuläget vid Kappa Kraftliner Piteås centralförråd.  
 
5.1 Verksamheten i förrådet 
Vid Kappa Kraftliners centralförråd arbetar sex personer dagtid (vardagar 7-16) 
med lossning, uppackning och utlämning. De sex anställda roterar mellan de tre 
stationerna, det vill säga två man per station. Ytterligare en person arbetar med 
maskinregister, nyuppläggningar samt skrotningar. I skiftlagsgruppen ingår fem 
personer; försteman, två mekaniker, en elektriker och en instrumentreparatör. 
Den årliga inventeringen av samtliga förrådsförda artiklar utförs under juni, juli 
och augusti av feriearbetare (Tage Alm, intervju, 17 april 2002).  
 
Centralförrådets kunder är interna, det vill säga personal vid företaget. Köpet 
debiteras den avdelning eller arbetsorder som kunden arbetar vid. Även 
entreprenörer som tillfälligt arbetar vid fabriken kan ta ut artiklar från förrådet. 
Köpet registreras då på entreprenörsföretaget och den enskilda arbetaren. Varje 
dag görs genomsnittligen 150 transaktioner vid förrådet. Då är både 
inleveranser och utlämningar vid disken inräknade. De flesta transaktioner sker 
vid utlämningen (ibid). 
 
Ett antal mål för verksamheten vid centralförrådet har satts upp och lyder som 
följer: 
• hög servicenivå till kund 
• hög omsättningshastighet 
• förrådsförda aktuella artiklar 
• låg administrationskostnad 
• lågt bundet kapital 
• fastställda mätbara mål 
• samordna inköp 
 
5.1.1 Layout 
Figur 14 är en ungefärlig bild över layouten i förrådet. Lossningen innefattar 
lossning med truck, mottagningskontroll samt inläggning på lagerplats. 
Leverans och antalskontroll av smågods sker vid uppackningen. Här scannas 
också följesedlarna. Vid utlämningen utförs kundservicen vid disken och 
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registrering av uttag, lån och returer. Längst in förvaras stora tunga artiklar som 
till exempel kablar och motorer. Närmast disken finns en så kallad 
självplocksavdelning där kunden själv kan ta det denne vill ha för att sedan 
registrera köpet vid disken. Självplock gäller främst högfrekventa 
lågvärdesartiklar, men även verktyg för utlåning. Strax utanför förrådets dörrar 
finns ett fåtal artiklar som kunden kan ta ut utan registrering, ett så kallat ”grab-
stock”. Detta rör sig om billiga skruvar, muttrar och liknande. 
Självplocksavdelningen och arbetsrotationen är något som införts för cirka ett 
år sedan (Jarl-Olov Engström, intervju, 12 juni 2002). 
 
 Utgående 

stora gods

Utgående 
smågods

”Grab-stock” 

Utlämning 

Kontor 

Självplock

Lagerhyllor 

Uppackning

Lossning 

Inkommande 
gods 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. Layouten i förrådet 
 
Precis som namnet antyder är det gamla centralförrådet det som tidigare (före 
1997) användes som centralförråd. Det ligger cirka 150 meter från det nya 
centralförrådet. I dag förvaras här utrymmeskrävande artiklar, såsom kugghjul 
och växellådor, och även en del andra artiklar som har blivit kvar eftersom de 
har låg efterfrågan. De anställda i förrådet arbetar för att successivt flytta över 
artiklarna från gamla till nya centralförrådet (Tage Alm, intervju, 17 maj, 
2002). 
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5.2 Förrådsförda artiklar 
I Kappa Kraftliners centralförråd finns cirka 22 000 olika registrerade 
förbrukningsartiklar och reservdelar med ett totalt värde på ungefär 50 miljoner 
kronor. Det är en bred variation på artiklarna som kan vara allt ifrån skruv och 
mutter till mycket dyra pumphjul och elmotorer. De flesta är reservdelar till 
produktionsutrustningen i pappersfabriken, till exempel packningar, kullager 
och elmotorer, och kan behövas vid varierande nivå av service och reparationer. 
Fyra femtedelar av totala förrådsvärdet binds upp av reservdelar. En mindre del 
(20 procent) av förrådsvärdet binds upp av förbrukningsartiklar som till 
exempel kaffe, glödlampor och arbetshandskar (Kjell Lundberg, intervju, 3 
april 2002). 
 
Ett underhållssystem som heter Idhammar 2000 används vid företaget. Detta 
system är sammankopplat med modulen Inköp 2000 som används av 
inköpsavdelningen. I Idhammar 2000 finns samtliga förrådsförda artiklar 
inlagda. Parametrar som ledtid, orderkvantitet, uttagsstatistik, lagersaldo och 
värde för artiklarna ska också finnas i systemet (Are Johansson, intervju, 17 
april 2002). 
  
5.1.1 Varugruppsindelning 
Artiklarna är indelade i 23 olika varugrupper (se bilaga 1). I det åttasiffriga 
artikelnumret anger de två första siffrorna vilken varugrupp en artikel tillhör, 
till exempel järnmateriel (22-), kilremmar (30-) eller växlar (44-). Detta 
stämmer dock inte hundraprocentigt, det vill säga en artikel som egentligen 
tillhör en varugrupp kan i vissa fall ha början på ett artikelnummer som tillhör 
en annan grupp (Are Johansson, intervju, 17 april 2002). 
 
5.1.2 Speciella reservdelar 
De artiklar vars artikelnummer börjar med en etta klassificeras som speciella 
reservdelar. Det rör sig om varugrupperna som benämns reservdelar (13-), 
kretskort (14-), instrumentreservdelar (15-) samt el-reservdelar (16-). Speciellt 
för de speciella reservdelarna är att de: 
• ej räknas in i förrådsvärdet på 50 miljoner  
• avskrivs med 100 procent direkt  
• vid inköp betalas direkt av användaren  
• endast passar på ett ställe eller till en speciell maskin i produktionen (Are 

Johansson, intervju 14 maj 2002) 
 
Av de förrådsförda artiklarna klassificeras 8600 stycken, 40 procent, (juni 
2002) som speciella reservdelar. Av det totala antalet uttag under 2001 
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utgjordes sex procent av speciella reservdelar, vilket motsvarade nästan en 
tredjedel av det uttagna värdet. Detta illustreras i figur 15.  
                                                             

68 %

Uttaget värdeAntal uttag

94 % 

6 % 32 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. Antal uttag samt uttaget värde under 2001 (Idhammar 2000)    
 
18 procent av de speciella reservdelarna rördes under året, det vill säga minst 
ett uttag gjordes (se figur 16). Lageromsättningshastigheten, som beskrivs i 
avsnitt 3.3.3, är alltså mindre än en gång per år för mer än fyra femtedelar av de 
speciella reservdelarna.  
 
 

18 % 

82 % 

 
 
 
 
 
 
Figur 16. Andel rörda och ej rörda speciella reservdelar under 2001 (Idhammar 2000) 
 
Av de speciella reservdelar som rörts under 2001 saknas inlagt värde per styck 
på 41 procent. Där värde finns inlagt varierar det mellan någon krona och 356 
000 kronor per artikel. Orderkvantitet är inlagd med värdet noll på de flesta 
speciella reservdelar i underhållssystemet för att indikera att förfrågan måste 
göras innan inköp görs (Ann Lundberg, intervju, 22 augusti 2002). 
 
5.2.3 Ledtider 
Artiklarnas ledtider varierar från fyra timmar till sex månader. De långa 
ledtiderna beror ofta på att artiklarna måste specialtillverkas för att passa 
produktionsutrustningen på Kappa Kraftliner. I den mån det är möjligt försöker 
företaget handla av de lokala leverantörerna eftersom de har korta leveranstider 
som i sin tur minskar lagerbehovet (Are Johansson, intervju, 17 april 2002). 
 
Den interna ledtiden är en dag, förutom för de artiklar som levereras direkt till 
användningsstället och därmed inte har någon intern ledtid. Vissa av artiklarna 
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som lagerhålls hos leverantör, bland annat plåt, tas aldrig in i förrådet utan körs 
direkt från leverantören till den port där användaren finns (ibid). 
 
I underhållssystemet ska ledtider finnas inlagda. På många artiklar saknas dock 
den externa ledtiden. Rutiner för uppdateringar, vid exempelvis byte av 
leverantör, saknas. Om uppgift om ledtid ändock justeras, sker inte ändringar i 
beställningspunkt och beställningskvantitet rutinmässigt (ibid). 
 
5.2.4 Reparerbara artiklar 
Vissa artiklar är reparerbara, främst speciella reservdelar. När ett uttag görs på 
en sådan artikel ska inte en ny artikel köpas in direkt. Först måste det avgöras 
om artikeln kan repareras, om så ej är fallet köps en ny in (Are Johansson, 
intervju, 17 april 2002). 
 
I underhållssystemet Idhammar finns en ruta för reparerbarhet där det ska vara 
ifyllt texten ”ja” om en artikel är reparerbar. Detta fält har dock inte använts i 
full utsträckning och är därmed inte tillförlitlig. På artiklar som är reparerbara 
är det i stället ifyllt siffran ”0” på orderkvantitet vilket ska indikera att förfrågan 
måste göras innan inköp görs (ibid). 
 
5.2.5 Produktionstörningsrisk 
Ett antal artiklar är kritiska för produktionen. Produktionsstörningar kan vara av 
olika grad, till exempel kan följden bli ett delstopp eller ett totalstopp för 
produktionen. Kostnaden för ett totalstopp är ungefär 100 000 kronor per dag. 
Liksom Axsäter (1991) beskriver är dock bristkostnaderna, vid exempelvis ett 
delstopp, svåra att bedöma eftersom artiklarna utnyttjas som komponenter i den 
egna produktionen. En komponentbrist kan orsaka en lång kedja av negativa 
följder. I dagsläget finns inget i underhållssystemet som markerar om en artikel 
är kritisk för produktionen (Kjell Lundberg, intervju, 5 april 2002). 
 
5.3 Uttag av artiklar 
Uttag från förrådet görs av interna kunder, det vill säga personal som jobbar vid 
företaget. Köpet registreras vid disken i utlämningen och debiteras den 
avdelning eller arbetsorder som kunden arbetar vid. Även entreprenörer som 
tillfälligt arbetar vid fabriken kan ta ut artiklar från förrådet. Köpet registreras 
då på entreprenörsföretaget och den enskilda arbetaren. Uttag registreras i 
underhållssystemet och lagersaldot minskar. 
 
5.3.1 Beställningspunktssystem 
Lagernivån inspekteras kontinuerligt och så snart lagernivån är lika med eller 
understiger beställningspunkten går en anmodan till inköp. I de fall då 
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lagernivån är lika med beställningspunkten beställs den i underhållssystemet 
inlagda orderkvantiteten. När en enskild efterfrågan omfattar flera enheter kan 
dock lagernivån understiga beställningspunkten och en (s,S)-strategi, som 
Axsäter (1991) beskriver, tillämpas. Eftersom anmodan behandlas manuellt 
justeras detta genom att differensen mellan lagersaldot och beställningspunkten 
adderas till orderkvantiteten innan en beställning görs. Det vill säga lagret fylls 
upp till den maximala nivån, som är beställningspunkten adderat med 
orderkvantiteten (Are Johansson, intervju, 11juni 2002). 
 
Anmodan uteblir endast i de fall där förrådsteknikern varit in i en undermeny 
till förrådsposten i underhållssystemet och markerat att så ska ske. Detta är 
gjort på artiklar som med säkerhet inte ska återköpas på grund av till exempel 
maskinreduceringar. För övriga artiklar går alltså anmodan till inköp. 
Vanligtvis görs då en beställning såvida inte artikeln är en speciell reservdel, 
eventuellt kan lagas, uppgift om orderkvantitet saknas och så vidare. I dessa fall 
ringer inköparen till underhållsteknikern som avgör själv eller skickar ut en 
förfrågan till användaren om beställning ska ske. I enstaka fall ringer inköparen 
direkt till berörd person (ibid)  
 
5.3.2 Efterfrågan 
Artiklarna i förrådet har slumpartad användning samt oberoende efterfrågan (se 
figur 17), och kan därför inte kalkyleras i ett produktionsschema. Efterfrågan på 
de olika artiklarna varierar. Förbrukningsartiklarnas efterfrågan är i allmänhet 
jämnare än reservdelarnas. Hur artiklarna avskrivs beror på dess efterfrågan. 
Om inget uttag har gjorts på sex månader avskrivs de med 50 procent och om 
ett helt år går utan uttag avskrivs de med 100 procent. Förrådsvärdet på 50 
miljoner är beräknat före avskrivningar på dessa artiklar (Are Johansson, 
intervju, 15 maj 2002). 
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Figur 17. Oberoende och beroende efterfrågelager (Vollmann et al, 1997) 
 
För vissa reservdelar kan det gå flera år mellan uttagen (se figur 18). Det beror 
på att de normalt har väldigt lång livslängd och sällan behöver bytas ut. En viss 
risk för haveri finns dock alltid och gör att de, trots sin normalt långa livslängd 
måste finnas på lager. Om en reservdel ej finns tillgänglig kan följderna bli 
mycket kostsamma produktionsstörningar. Dessa lågfrekventa artiklar brukar 
av de anställda kallas ”hyllvärmare” och kommer även fortsättningsvis i 
rapporten att benämnas så. 
  
 

Hyllvärmare  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18. Hyllvärmare (Sfäriskt rullager, artikelnummer: 36 24 59 87) (Idhammar 2000) 
  
Under 2001 gjordes uttag på totalt 7020 artiklar, vilket motsvarar en tredjedel 
av det totala antalet artiklar. Det vill säga två tredjedelar av artiklarna har en 
omsättningshastighet på mindre än en gång per år (under 2001). Om de 
speciella reservdelarna exkluderas rördes 5564 artiklar under året, vilket 
motsvarar två femtedelar. Detta illustreras i figur 19.  
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Figur 19. Andel rörda och ej rörda artiklar (Idhammar 2000)  
 
Artikeln som figur 20 visar har relativt jämn efterfrågan när det gäller tid 
mellan uttag och även en konstant uttagskvantitet. Artikeln i figur 21 har ojämn 
efterfrågan både när det gäller tid mellan uttag och uttagskvantitet. 
 

Jämn efterfrågan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20. Jämn efterfrågan (Schaberklinga, artikelnummer: 55 12 01 48) (Idhammar 2000). 
 
 

Ojämn efterfrågan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21. Ojämn efterfrågan (Spritsdysa, artikelnummer: 55 20 67 56) (Idhammar 2000) 
  
 
5.3.3 Uttagsstatistik 
Statistik på uttag gjorda från 1996 finns inlagda i underhållssystemet. Äldre 
statistik än 1999 måste köras i en katalogfunktion som kallas UH-listor. Ännu 
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äldre statistik finns i UH-listor i pärmar hos underhållsteknikern. Statistiken 
används för att bestämma när och hur många artiklar som ska återköpas, samt 
vid planering för storstopp. Detta sker dock inte rutinmässigt. Den kan också 
fungera som underlag för att visa på förbrukning när förfrågan görs till nya 
leverantörer (Are Johansson, intervju, maj 2002).  
 
5.4 Lagerformer 
I dag lagerhålls de registrerade artiklarna på olika sätt. Nedan beskrivs de olika 
lagerformerna, som också är vidtagna åtgärder för att minska 
förrådshållningskostnaderna.  
 
5.4.1 Reservdelssamarbete med andra bruk 
Ett reservdelssamarbete pågår mellan Kappa Kraftliner och tre andra nordliga 
pappersbruk; SCA Obbola (Umeå), SCA Packaging Munksund (Piteå) och 
Billerud Karlsborg (Kalix). Samarbetet går ut på att bruken delar upp 
förrådshållningen av gemensamma lågfrekventa, dyra speciella reservdelar med 
lång leveranstid. För de flesta av artiklarna går det flera år mellan uttagen och 
ledtiden kan vara flera månader. I dagsläget handlar det om pumphjul och 
hydraulmotorer, inom en snar framtid även pumphusfoder. Vissa är 
gemensamma för alla fyra bruken, medan andra endast är gemensamma för två 
av dem. Av Kappa Kraftliners totalt 112 registrerade pumphjul, med ett 
snittvärde på 30 000 kronor per styck, lagras 26 stycken hos något av de andra 
pappersbruken. När behov uppkommer körs den aktuella reservdelen ut med 
taxi till bruket som behöver den. Det bruk, som när avtalet träffades, hade flest 
av den aktuella artikeln i drift utsågs som reservdelsansvarig för artikeln, och är 
därmed den som håller artikeln på lager. Artiklar som ingår i samarbetsavtalet 
är markerade i underhållssystemet genom att det på lagerplats står ett annat 
pappersbruks namn, i stället för en lagerhylla i förrådet (Are Johansson, 
intervju, 15 maj 2002). 
 
5.4.2 Nära samarbete med leverantörer 
Företaget har även ett samarbete med några leverantörer som sköter 
lagerhållningen av vissa reservdelar. En leverantör i Luleå lagerhåller kullager 
åt Kappa Kraftliner. Just detta avtal benämns TFS-avtal. Förkortningen står för 
”trouble free supplier” som på svenska betyder ”problemfri leverantör”. På 
samarbetet beräknas Kappa Kraftliner ha sparat cirka en till en och en halv 
miljon kronor. Inom fyra timmar ska Kappa Kraftliner kunna få hem artiklar 
från leverantören. Detta gäller även på kvällar och helger. Transporten ordnas 
av Kappa Kraftliner (Are Johansson, intervju, 15 maj 2002). 
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En annan leverantör lagerhåller plåt åt Kappa Kraftliner. Kappa Kraftliner har 
dock hemma en plåt av varje under fem millimeter som gardering om behov 
skulle uppkomma under kväll, natt eller helg då leverantören ej har öppet. Om 
beställning görs före lunch kommer leveransen efter lunch samma dag. Om 
beställning görs efter lunch kan varan levereras nästa dag (ibid).  
 
Även när det gäller arbetsskor har Kappa Kraftliner använt sig av denna 
lagerform. Endast ett par av varje storlek och modell finns hemma som 
provexemplar. Beställning görs på årsavrop för att slippa göra en ny beställning 
varje gång en ny sko behövs (ibid). 
 
Registrerade artiklar som lagras hos leverantör, och alltså inte finns i förråd hos 
Kappa Kraftliner, märks genom att de i stället har ett sexsiffrigt artikelnummer 
(ibid). 
 
5.3.3 Konsignationslager – Långa betalningsvillkor 
Med vissa leverantörer har det avtalats om så kallade långa betalningsvillkor, 
vilket innebär att fakturan betalas mellan 30 och 45 dagar efter att varorna 
levererats. I de fall då produkterna förbrukas innan betalningen skett kan de 
sägas utgöra ett konsignationslager, det vill säga produkterna betalas först efter 
att de har förbrukats (Ann Lundberg, intervju, 22 augusti 2002). 
 
5.4.4 ”Grab-stock” 
I layoutfiguren (figur 14) finns det som kallas ”grab-stock” utritat precis 
utanför förrådets dörrar. Detta innebär att billiga artiklar, såsom skruv och 
mutter, tas ut utan registrering. Det vill säga dessa artiklar finns inte heller 
inlagda i underhållssystemet. Påfyllning ska skötas av skiftpersonalen under 
helgen, men har inte fungerat tillfredsställande (Jarl-Olov Engström, intervju, 
12 juni 2002). 
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Gräset är grönare på andra sidan... 

 
 
 
6 BENCHMARKING 
 
I detta kapitel beskrivs det som framkommit vid benchmarking vid LKAB:s 
centralförråd i Malmberget och Kiruna samt Kappa Roermond Papier i 
Nederländerna. 
 
6.1 LKAB – Vitåfors Malmberget 
Ett studiebesök vid LKAB:s centralförråd i Vitåfors gjordes den 17 maj för att 
se hur förrådsstyrningen fungerar. I förrådet finns cirka 11 900 registrerade 
artiklar, både reservdelar och förbrukningsmaterial, med ett totalt värde på 
ungefär 40 miljoner. Artiklarna är indelade i sex olika klasser; 0, 1, 2, 3, 4 och 
K (Heikki Vuorinen, intervju, 17 maj 2002).   
 
I klass 0 ingår artiklar med jämn förbrukning och ett värde under 50 kronor 
styck. I klass 1 ingår artiklar över 50 kronor med jämn förbrukning. Klass 2 
inkluderar artiklar med säkerhetslager, vilka i dagsläget inte existerar. Klass 3 
är så kallade sovande artiklar (hyllvärmare), vilket innebär att det går mer än tre 
år mellan uttagen. Klass 4 är den största klassen där de resterande artiklarna 
återfinns, det vill säga de med ojämn förbrukning men med tätare uttag än vart 
tredje år (ibid).  
 
K:et i klass K står för konsignationslager och klassen inkluderar även de 
artiklar som är lagerförda hos leverantören. På senare år har den sistnämnda 
lagerformen börjat användas i allt större utsträckning. Främst rör det sig om 
artiklar som kan köpas in av lokala företag och därmed kan levereras samma 
dag som behov uppkommer. Även när nya maskiner och annan 
produktionsutrustning köps in används i början denna typ av lager innan 
behovet av reservdelar helt fastställts. De artiklar som eventuellt kan lagas 
tillhör underklassen U. Med underklass menas att en artikel kan tillhöra en 
annan klass också men med ett U som tillägg (ibid). 
 
Beställningspunktssystem används för samtliga klasser. För artiklar i klass 0 
och 1 görs inköp två till tre gånger per år vilket innebär stora orderkvantiteter. 
När beställningspunkten nås meddelar förrådspersonalen beställningskontoret 
som därefter gör en beställning. Inventering sker rullande av den fasta 
personalen under treårsperioder. Det datasystem som används kallas Rubin och 
har använts sedan 1988 (ibid). 
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6.2 LKAB - Kiruna 
I dag används olika klassificeringar och underhållssystem vid LKAB:s 
centralförråd i Malmberget och Kiruna. En telefonintervju har gjorts med Owe 
Söderstedt i Kiruna den 23 maj för att få en överskådlig bild av hur 
artikelklassificeringen ser ut och används där. Vid förrådet finns cirka 19 000 
artiklar registrerade med ett totalt lagervärde på drygt 103 miljoner. Artiklarna 
är indelade i 13 kategorier; 0 till 9, D, F och K (Owe Söderstedt, intervju, 23 
maj 2001).  
 
Artiklar i klass 0 ligger lagerförda hos leverantör, främst lokala sådana. När en 
användare i verksamheten beställer från förrådet, uppstår en restorder och en 
inköpare gör då en beställning. Detta system är nyligen uppstartat (ibid).  
 
Klass 1 till 4 samt 6 består av så kallade normala artiklar som följer inlagda 
beställningspunkter. Det är ingen egentlig skillnad mellan klasserna, men det 
finns möjlighet att ändra dem till någonting annat i framtiden. Över 90 procent 
av alla artiklar klassificeras som normala artiklar (ibid). 
 
Artiklar som ligger på lager i Malmberget beställs manuellt därifrån och tillhör 
klass 5 (ibid).  
 
Klasserna 7, 8 och 9 är artiklar som medför risk för produktionsstörningar. 
Artiklar i klass 7 kan medföra ett delstopp, artiklar i klass 8 någon slags 
produktionsstörning och artiklar i klass 9 kan göra att hela produktionen 
stannar. Dessa artiklar ska i stort sett alltid finnas på hyllan eftersom störningar 
i produktionen är mycket kostsamma. När en ny artikel läggs in i systemet är 
det användaren som anger vilken klass, av 7, 8 och 9, den ska tillhöra. Av dessa 
tre klasser tillhör flest artiklar klass 9 (ibid).  
 
Klass D är ett garantilager med så kallade depositionsartiklar och används när 
en maskin är ny. Leverantören lägger då upp D-artiklar i förrådet till nollpris 
och under garantitiden ska denne ta en felande artikel i retur. När en artikel tas 
ut, skall den utbytta delen till leverantören för bedömning. En beställning på en 
ny artikel görs och om det visar sig vara ett garantifel står leverantören för 
kostnaden. Garantin gäller ofta ett till två år och när den går ut skall lagret lösas 
in eller sändas tillbaka till leverantören (ibid). 
 
F:et i klass F står för försäkringsartikel. Klassen inkluderar artiklar med 
inköpspris över 10 000 kronor per styck. Användaren betalar med 
investeringspengar första gången artikeln köps in till förrådet och vid varje 
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uttag då en ny måste köpas in. När sedan artikeln havererar och repareras för att 
läggas ut på nytt i förrådet, ligger den där till nollpris. Det vill säga nästa 
användare behöver inte betala vid uttag eftersom den redan är betald en gång 
(ibid).  
 
Klass K är artiklar som ligger på konsignationslager. Leverantören lägger upp 
ett antal artiklar på förrådet utan kostnad första gången och när artiklar tas ut 
och köps hem betalar LKAB (ibid).  
 
Alla artiklar styrs på beställningspunkt oavsett klassificering. Ofta är det så att 
artiklar i klass 7 till 9 har beställningspunkt ett eller högre. Givetvis inverkar 
leveranstiden på hur många som skall ligga på hyllan och hur stort 
säkerhetslagret ska vara. I förrådet arbetar två inköpare som är fördelade på 
olika varugrupper. Inköparen ser manuellt efter vilken klassificering artikeln 
har vid anmodan av köp. När ett nytt lagerhållningsförslag görs anger 
användaren vilken klassificering mellan 0 och 9 som denne vill ha (ibid). 
 
Hela förrådet skall inventeras en gång per år. Detta görs rullande under året av 
fast personal. Underhållssystemet Idhammar 2000 används, liksom vid Kappa 
Kraftliner, vid LKAB Kiruna (ibid). 
 
6.3 Kappa Roermond Papier  
Ett studiebesök vid Kappa Roermond Papier i Nederländerna (se även bilaga 2) 
har gjorts den 11 juli. Företaget tillhör samma affärsområde som Kappa 
Kraftliner Piteå och tillverkar testliner (innerskiktet på wellpapp) och fluting 
(vågformade mellanskiktet på wellpapp). I Roermond Papiers förråd finns 15 
450 artiklar registrerade med ett värde på ungefär 3,8 miljoner euro (≈35 
miljoner SEK). Ett omfattande projekt har nyligen genomförts vid förråds- och 
underhållsavdelningen, med målet att minska förrådskostnaderna. En del av 
projektet omfattade också en indelning av förrådsförda artiklar och det ansågs 
därför lämpligt att genomföra ett studiebesök just här. Projektet, som kallas 
”Technical Warehouse”, är indelat i sju delprojekt, varav samtliga inte ligger 
inom ramen för detta examensarbete. Målen med vissa av delprojekten har 
dessutom redan uppnåtts vid Kappa Kraftliner i Piteå. Delprojektet som kallas 
”förrådsstyrning” är direkt relevant för examensarbetet och kommer nedan att 
beskrivas. Intervjuer före, under och efter studiebesöket har gjorts med 
Maintenance Planning Manager, Eric de Vries. Under besöket ställdes också 
frågor till konsulten Peter van de Noort som jobbat med projektet.  
 
Indelningen av artiklarna har underhållsavdelningen utfört tillsammans med 
inköpsavdelningen. Först utfördes en så kallad portfolioanalys över de 50 
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leverantörer som har högst lagervärde (>15 000 euro) i förrådet (se figur 22). 
En bedömning av hur kritiska leverantörernas artiklar är ur 
produktionssynpunkt, tillsammans med den genomsnittliga ledtiden för de 
enskilda leverantörerna, har bildat ett mått på leverantörens totala kritiskhet. 
För att få korrekta ledtider skickas listor ut med de i underhållssystemet inlagda 
ledtiderna. Leverantörerna får sedan fylla i de korrekta ledtiderna och skicka 
tillbaka dem till Roermond Papier. De två parametrarna, lagervärde och 
kritiskhet, bildar i diagrammet nedan fyra kategorier; hävstångsleverantörer, 
rutinleverantörer, strategiska leverantörer samt flaskhalsleverantörer. X-axeln 
visar kritiskheten och y-axeln det ingående lagervärdet. Leverantörernas 
artiklar har därefter också delats in i de motsvarande kategorierna; 
hävstångsartiklar, rutinartiklar, strategiska artiklar samt flaskhalsartiklar. På 
detta sätt återfinns likartade artiklar i fråga om kritiskhet på samma sida av 
diagrammet (Peter van de Noort, intervju, 11 juli 2002).  

 
Figur 22. Portfolioanalys (Eric de Vries, 11 juli 2002) 
 
I kategori 1 och 2, hävstångsleverantörer och rutinleverantörer, finns de som 
har relativt korta leveranstider samt levererar artiklar som inte är kritiska för 
produktionen. På den högra delen av diagrammet återfinns leverantörer som 
levererar artiklar som har långa leveranstider och/eller är kritiska för 

42 



   
  Benchmarking
   

produktionen. Fokus läggs på hävstångs- och rutinleverantörer, eftersom det där 
lättast går att vidta åtgärder för att minska förrådskostnaderna. De strategiska 
produkterna och flaskhalsprodukterna är generellt så kritiska för produktionen 
och har så lång ledtid att de måste finnas på lager (Eric de Vries, intervju, 11 
juli 2002). 
 
Därefter delas artiklarna in i produktmarknadskombinationer, det vill säga 
artiklar som kan köpas av samma typ av leverantörer är en 
produktmarknadskombination. Metoden för att minska förrådskostnaderna 
illustreras i figur 23. Även ett konkret exempel som minskat kostnaderna på 
detta sätt beskrivs nedan (ibid). 
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Figur 23. Metodväg för att minska lagernivån (Vries de, Eric, intervju, 2002-07-11) 
 
En analys visade att rutinartiklar, med ett värde under 5 euro, stod för 37 
procent av uttagen i förrådet, men endast 3,7 procent av det uttagna värdet. Det 
stora antalet transaktioner innebär höga kostnader för administration och 
hanteringskostnader. I Roermond köptes dessa artiklar tidigare av flera olika 
leverantörer som erbjöd delvis samma sortiment. Efter att portfolioanalys och 
PMC-indelning gjorts, spelades de aktuella leverantörerna ut mot varandra, och 
den som erbjöd förmånligast avtal valdes medan de andra sållades bort. I detta 
fall åtog sig en leverantör att sköta ett konsignationslager med snabbinventering 
och påfyllning varje vecka. Detta i kombination med att förbrukarna tillåts ta ut 
dessa billiga artiklar utan registrering i ett så kallat ”grab-stock”, har minskat 
kostnaderna avsevärt (ibid).  
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6.4 Arbetssekvens 
De fyra första stegen i arbetssekvensen som Karlöf och Östblom (1994) 
beskriver har använts.  
 
1. Bestäm vad som ska benchmarkas 
Det som ska jämföras är hur förrådsförda artiklar delats in i klasser och hur 
dessa används. Vilket syfte indelningen har är också relevant. 
 
2. Identifiera benchmarkingpartners 
Det som är viktigt vid benchmarkingen är att företagen som ska jämföras har 
ungefär samma typ av artiklar i förråd. De så kallade underhållsartiklarna, det 
vill säga reservdelar som har oberoende efterfrågan, är utmärkande och bör 
därför återfinnas även på de företag som jämförs. Underhållsartiklar återfinns i 
förråd på tillverkande industrier med egen produktionsutrustning. Även ett 
någorlunda likartat antal artiklar i förrådet är önskvärt. Det är dessutom av 
högsta vikt att företaget har delat in sina artiklar i olika kategorier eller klasser.  
 
Extern benchmarking vid LKAB:s centralförråd valdes eftersom de har ett 
jämförbart antal artiklar i förråd och även ungefärligen samma typ av artiklar, 
det vill säga en kombination av förbrukningsmaterial och reservdelar. Kappa 
Roermond Papier, där intern benchmarking utfördes, har av naturliga orsaker 
en ännu mer likartad situation som Kappa Kraftliner i Piteå. De ingår ju i 
samma koncern och affärsområde och båda tillverkar råvara till wellpapp. De 
förrådsförda artiklarna är jämförbara både när det gäller antal och typ av 
artiklar. 
 
3. Informationsinsamling 
Metod för datainsamling valdes till att i huvudsak omfattas av intervjuer. 
Personliga sådana har utförts vid LKAB Malmberget och Kappa Roermond 
Papier, medan en telefonintervju har utförts med en person vid LKAB Kiruna. 
Vid LKAB Malmberget och Kappa Roermond Papier har studiebesök gjorts 
och därmed också observationer utförts. Kompletterande frågor och 
förtydliganden har skickats ut via e-mail och kan också sägas vara enkäter. 
 
4. Analys  
Den största skillnaden och även anledningen till benchmarkingen är att Kappa 
Kraftliner inte har någon klassificering på sina artiklar. Skillnaden mellan 
LKAB:s klassindelning och Kappa Roermond Papiers är själva syftet med 
differentieringen. LKAB:s indelning kan användas utan större förändringar 
under en längre tid och är gjord för att hålla isär olika typer av artiklar i fråga 
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om lagerform, efterfrågan och pris. I Roermond är indelningen gjord med syftet 
att få fram hur och var förrådshållningskostnaderna kan minskas. När detta är 
gjort i den utsträckning det går har indelningen uppfyllt sitt syfte. Även 
inventeringsrutinerna skiljer sig åt. På båda LKAB:s centralförråd utförs 
inventeringen rullande under ett- respektive treårsperioder och på Kappa 
Kraftliner i Piteå och Roermond utförs den under sommarmånaderna av 
feriearbetare. 
 
Axsäter (1991) menar att artiklar bör ha olika inventeringsfrekvens beroende på 
bland annat efterfrågan. En rullande inventering underlättar detta. Besparingar 
kan också göras om den ordinarie personalen utför inventeringen, liksom på 
LKAB. 
 
Att liksom vid LKAB i Kiruna bedöma artiklarnas kritiskhet i tre olika grader, 
skulle bli alltför tidskrävande vid Kappa Kraftliner. Vid LKAB har indelningen 
skett vid nyuppläggningar och pågår fortlöpande. Tidsbesparingar jämfört med 
LKAB:s sätt att dela in artiklarnas kritiskhet, kan göras genom att utföra 
indelningen som i Roermond. Detta tydliggör var fokus bör läggas för att 
minska lagerkostnaderna utan att riskera produktionsstörningar vid ett haveri. 
Billiga rutinartiklar kan analyseras även i Piteå. Vid jämförbar fördelning 
mellan uttaget värde och antal uttag kan även liknande åtgärder genomföras. En 
underklass, liknande klass U i LKAB Malmberget, skulle kunna användas för 
reparerbara artiklar. 
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Kunskap hjälper inte om den inte styrs av sunt förnuft. 

 
 
7 NULÄGESANALYS 
 
Här analyseras nuläget vid centralförrådet på Kappa Kraftliner Piteå. 
 

7.1 Befintlig artikelindelning 
För att utveckla förrådsstyrningen måste förutsättningar för företaget och olika 
artikelgrupper kartläggas. Vissa artiklar kräver mer uppmärksamhet och större 
resurser än andra. En differentierad styrning för olika artikelklasser kan göra att  
förrådskostnaderna minskar (Axsäter, 1991). 
 
Lagerstyrningen vid Kappa Kraftliners centralförråd omfattar flera tusen 
artiklar och det är därför omöjligt att följa upp varje artikel för sig. Att följa upp 
lagret som helhet är inte heller lämpligt för en så stor variation av artiklar. Det 
är därför nödvändigt att definiera olika grupper av artiklar som kan styras på 
liknande sätt. Det kan också vara värdefullt att få veta vilka artikelgrupper som 
är viktigast ur en ekonomisk synvinkel. I dagsläget finns ingen artikelindelning 
som uppfyller det som beskrivs ovan. Varugruppsindelningen och indelningen 
av speciella reservdelar har andra syften än att vara grund för 
lagerstyrningsprinciper.  
 
7.1.1 Varugruppsindelning 
Varugruppsindelningen ger en viss översikt över vad det finns för typ av 
artiklar. Den är dock inte tillförlitlig eftersom det förekommer att artiklar som 
egentligen borde tillhöra en klass istället tillhör en annan. Det finns inte heller 
något som säger att varugruppsindelningen skulle gå att utveckla vidare för att 
användas vid lagerstyrningen. Inom en grupp kan både artiklarnas lagernivå, 
värde, kritiskhet samt efterfrågan variera mycket. 
 
7.1.2 Speciella reservdelar 
Definitionen på de speciella reservdelarna är otydlig och inte känd av alla 
berörda. Det är exempelvis av största vikt att personen som sköter 
nyuppläggningar av artiklar har klart för sig vad som är speciella reservdelar, så 
att nya artiklar hamnar under rätt kategori. De speciella reservdelarna är 
likartade när det gäller avskrivningar, betalningssätt och ytterligare några 
faktorer. Skillnader finns dock när det gäller bland annat lagersaldo, 
orderkvantitet och efterfrågan. 
 
Att orderkvantitet är inlagt till värdet ”noll” på de allra flesta speciella 
reservdelar indikerar att förfrågan måste göras innan inköp görs. Detta medför 
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att inköpsavdelningen måste kontakta underhållsteknikern, som i sin tur ofta 
måste kontakta användare för att få veta om inköp ska ske. Detta medför en hel 
del merarbete för inköpsavdelningen och underhållstekniker.  
 
7.2 Korrekta data  
Liksom Axsäter (1991) beskriver, krävs inte bara bra metoder för att uppnå 
effektiv lagerstyrning, utan även goda förutsättningar för praktisk användning 
av metoderna. Exempelvis måste korrekta data beträffande till exempel 
lagersaldo, ledtid och orderkvantitet finnas tillgängligt. Lagersaldo är den av de 
inlagda parametrarna som verkar vara mest korrekt. Uppgift om ledtid och 
orderkvantitet saknas däremot ofta eller är inte uppdaterad. Även rutiner för 
uppdatering i underhållssystemet saknas och det är därför svårt att upprätthålla 
korrekta data.  
 
Osäkerhet i ledtider kan vara en av orsakerna till att lagernivåerna vid 
centralförrådet är onödigt höga. Ledtiden påverkar ju direkt beställningspunkter 
och beställningskvantiteter, men dessa parametrar justeras inte rutinmässigt då 
ledtiden ändras.  
 
7.2.1 Inventering 
Det har på underhållsavdelningen förekommit diskussioner angående den årliga 
inventeringen som i dag utförs av feriearbetare. Två ungdomar jobbar heltid 
under sommarmånaderna för att utföra denna. Chefer och underhållstekniker 
tror att inventeringen kan utföras rullande av de fast anställda, medan dessa 
menar att det inte finns tid för fler arbetsuppgifter.  
 
När personal som vanligtvis inte jobbar i förrådet utför inventeringen kan 
problem uppkomma då till exempel artiklar av misstag hamnat på fel plats. I 
sådana fall är det vanligt att sommarjobbarna inte upptäcker detta och räknar 
artikeln som en annan. De ser inte heller alltid om en artikel blivit förstörd eller 
oanvändbar. Det vore med andra ord bättre om den ordinarie förrådspersonalen 
hade tid att utföra inventeringen. Då skulle också verksamhetsmålet, som säger 
att de förrådsförda artiklarna ska vara aktuella, lättare uppnås. 
 
Som Axsäter (1991) nämner, bör inventeringsfrekvensen vara olika för olika 
artiklar. På Kappa Kraftliner inventeras alla lagersaldon en gång per år, även 
högvolymartiklar som lätt får felaktiga saldon.  
 
7.3 Efterfrågan 
Artiklarna i förrådet har slumpartad användning och efterfrågan varierar 
mycket, både när det gäller tid mellan uttag och uttagsstorlek. Många faktorer 
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beror av en artikels efterfrågan, till exempel beställningspunkt och 
orderkvantiteter. Även hur artiklarna avskrivs beror på dess efterfrågan. 
 
7.3.1 Högvolymartiklar  
En liknande analys av artiklar med lågt pris per styck, som den som utförts vid 
Kappa Roermond Papier, har utförts på Kappa Kraftliners artiklar. I Roermond 
analyserades artiklar värda mindre än 5 euro (≈50 SEK) per styck. Vid Kappa 
Kraftliner Piteå har, förutom artiklar värda mindre än 50 kronor per styck, även 
artiklar värda mindre än 30 och 10 kronor per styck har analyserats (se tabell 
6). Detta för att se hur förhållandet mellan uttaget värde och antal uttag skiljer 
sig åt. Artiklar med ett värde under 50 kronor per styck står endast för 11 
procent av det totala värdet på uttagna artiklar under året, men hela 64 procent 
av det totala antalet uttag. Det största arbetet och hanteringskostnaderna vid 
disken, uppackningen och lossningen, utgörs med andra ord av relativt billiga 
artiklar med hög efterfrågan. Även en stor del av det administrativa arbetet 
utgörs följaktligen av dessa artiklar. De står inte för någon större 
kapitalbindning eftersom de ligger kort tid på lagret. Ofta är de billiga 
artiklarna också små och kräver därmed inte mycket lagerutrymme. Stora 
besparingar kan göras om, liksom i Roermond, en del av dessa artiklar skulle 
tas ut utan registrering i ett så kallat ”grab-stock” och leverantören skulle sköta 
påfyllningen av dem.  
 
TABELL 6. Artiklar <50 , 30 och 10 kr/st 
Tot värde på samtliga uttagna artiklar  51 548 731 kr 
Tot ant uttag under året             50 075   
Ant uttag av artiklar      <50kr/st         31 450   63%
Tot värde uttag av art   <50kr/st   5 735 624 11%
Ant uttag av artiklar      <30kr/st        26 146 52%
Tot värde uttag av art   <30kr/st   4 619 185 9%
Ant uttag av artiklar      <10kr/st        13 196 26%
Tot värde uttag av art   <10kr/st    2 477 669 5%
 
Denna undersökning är något missvisande då vissa artiklar säljs i större 
förpackningar, som i sig är värda mycket mer. För dessa artiklar kan det därför 
inte bli aktuellt med ”grab-stock” då priset för en förpackning är för högt. 
Undersökningen visar inte heller om uttaget omfattat även andra artiklar. 
Arbetsbelastningen för personen vid disken är då lika hög, även om en hel del 
annat arbete fortfarande kan besparas. 
 
Mycket stöldbegärliga artiklar kan givetvis ge upphov till ett stort svinn. Det 
kan röra sig om artiklar som de flesta har användning för i hemmet, som till 
exempel diskmedel, vanlig tejp, glödlampor och så vidare. Det är därför inte 
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lämpligt att ha dessa i ”grab-stock”. Ett visst svinn kan dock motiveras med 
stora besparingar. 
 
Inte heller artiklar med alltför ojämn förbrukning lämpar sig för denna 
lagerform. Inspektionen av lagret bör kunna vara periodisk eftersom den sker 
manuellt vid sidan om underhållssystemet. För att underlätta påfyllningen kan 
ett så kallat 2-bin-system, som beskrivs i avsnitt 3.3.4 och figur 8, användas. På 
detta sätt behöver inte artiklarna räknas eftersom antalet i en låda är bestämt. 
Om en leverantör sköter påfyllningen är det lätt att hålla reda på hur mycket 
som inlevererats. En utökning av ”grab-stock” skulle minska aktiviteten vid 
disken, och om leverantören sköter påfyllning minskar även aktiviteterna vid 
lossning och uppackning. Detta skulle antagligen innebära att den ordinarie 
förrådspersonalen hinner med att utföra en rullande inventering under året. 
 
7.3.2 Lågvolymartiklar 
En mycket stor del, cirka 60 procent, av alla artiklar rörs inte en enda gång på 
ett helt år. Frågan som då bör ställas är om dessa verkligen behöver finnas i 
lagret. Artiklar som inte rörs på ett år är i och för sig avskrivna med 100 
procent och står därför inte för någon räntekostnad. Däremot står de för 
hanteringskostnader och kräver liksom alla andra artiklar lageryta. Artiklar som 
kan medföra produktionsstörningar och samtidigt har lång ledtid måste alltid 
finnas på lager om det finns risk för haveri. En utökad användning av statistik 
kan dock göra att risken för haveri kan uteslutas eller åtminstone minska 
påtagligt. Om teknikernas kunskap tas tillvara kan prognoserna göras säkrare 
med hjälp av dokumentation om produktionsutrustningen.  
 
7.3.3 Lagervärde 
Artiklar som inte rörts på sex månader eller ett år är avskrivna med 50 
respektive 100 procent (figur 24). Det totala lagervärdet uppgår ändå till 50 
miljoner. Den största delen av lagervärdet utgörs av de artiklar som har mindre 
än ett uttag per månad, men oftare än en gång i halvåret.  
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Figur 24. Procent av artikelvärdet som bidrar till lagervärdet 
 
7.4  ABC-analys 
En ABC-analys, som Axsäter (1991) beskriver, har utförts av författaren och 
den visar att cirka tio procent av artiklarna står för cirka 90 procent av 
volymvärdet. Detta är en bra indikation på vilka av artiklarna som står för det 
mesta uttagna värdet. Dock visar sig denna analys olämplig som grund för 
lagerstyrningsprinciper då den endast baserar sig på volymvärdet. Tabell 7 visar 
att både lågfrekventa mycket dyra artiklar och högfrekventa billiga artiklar 
klassificeras som A-artiklar. Hänsyn tas inte till om artiklarna är kritiska eller 
ej. Kaffe hamnar till exempel i den högprioriterade A-klassen även om denna 
produkt inte har något med produktionen att göra, samt är väldigt lätt att få tag 
på. Ett alternativ för att lösa detta problem kan vara att använda den utvecklade 
ABC-analysen, Multiple Critera Analysis, som Vollmann et al (1997) 
beskriver. Det förstnämnda problemet, med att dyra lågfrekventa och billiga 
högfrekventa artiklar i samma klass, skulle dock kvarstå även med denna 
utvecklade analys. 
 
TABELL 7. Exempel på A-artiklar 

 A-artiklar       
ARTNR BETECKNING     UTTAG VÄRDE VÄRDE/ST 

36265754 Sfäriskt rullager     3 370 911 kr 123 637 kr 
20150019 Centrumplugg 102,5 x 40 x 25   438 360 666 307 kr 1,50 kr 
20900056 Kaffe för automat bryggkaffe Gevalia 3 278 157 469 kr 48 kr 

 
7.4.1 Hög servicenivå och lågt säkerhetslager 
En relativt hög servicenivå till kund kan uppnås även om alla artiklar inte finns 
på lager. En servicenivå på 100 procent är dock inte rimlig eftersom 
lagerhållningskostnaderna då skulle bli alltför höga. ABC-analysen som gjorts 
kan, liksom Storhagen (1995) beskriver, ge vägledning vid dimensioneringen 
av säkerhetslagret. I bästa fall kan då både lägre säkerhetslager och högre 
servicenivå uppnås. Hänsyn måste även tas till negativa konsekvenser, såsom 
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produktionsstörningar, som kan uppstå vid bristsituationer. Tabell 7 ovan visar 
att en artikel som kaffe klassificeras som en A-artikel. Bland de övriga A-
artiklarna finns fler artiklar som inte påverkar produktionen. För sådana artiklar 
kan det gå att minska säkerhetslagret utan risk för produktionsstopp. 
 
Osäker statistik i kombination med ojämn förbrukning gör att det blir svårt att 
beräkna den normala förbrukningen, och ett större säkerhetslager krävs. Bättre 
användning av statistiken minskar storleken på säkerhetslagret. Vid 
dimensioneringen av säkerhetslagret är det viktigt att inte bara fokusera på 
antalet uttag per år, utan även på hur många och hur stora uttagen är. Olika 
säkerhetslager krävs för olika artiklar. Det är framförallt viktigt att beräkna 
individuella säkerhetslager för A-artiklar. 
 
7.5 Kritiskhet 
Liksom Axsäter (1991) beskriver, är bristkostnaderna vid exempelvis ett 
delstopp svåra att bedöma. Det beror på att artiklarna utnyttjas som 
komponenter i den egna produktionen. En komponentbrist kan orsaka en lång 
kedja av negativa följder. Eftersom kostnaden för ett totalstopp är så pass hög, 
är det i alla fall motiverat att lagerhålla kritiska artiklar.  
 
LKAB Kirunas sätt att dela in artiklarna i tre grader av risk för 
produktionsstörningar är inte aktuellt för Kappa Kraftliner. Att göra en 
bedömning av varje artikel skulle bli alltför tidskrävande. I Kiruna har 
indelningen skett under en längre tid och användaren har angett klass vid 
inläggning av en artikel. Det är inte heller säkert att bedömningen som de olika 
användarna gjort är jämförbar och tillförlitlig. Eventuellt kan en användare 
hellre ange en högre risk för produktionsstörningar än vad som verkligen 
föreligger, bara för att garantera att artikeln verkligen finns på lager när den 
behövs. 
 
Artiklar kan också vara kritiska ur den synvinkeln att ledtiden är väldigt lång. 
Oftast är det då tal om en speciell reservdel som både är kritisk för själva 
produktionen och behöver specialtillverkas med lång ledtid som följd. En 
artikel som däremot har väldigt kort ledtid, kan kanske orsaka ett totalstopp. 
Denna artikel kan dock ändå inte sägas vara lika kritisk som en artikel som 
orsakar ett delstopp och har mycket lång ledtid.  
 
Att utgå från leverantörerna vid bedömning av kritiskhet, liksom på Kappa 
Roermond, skulle göra att problemet kunde lösas utan att bli alltför 
tidskrävande. Denna tidsvinst fås då antalet leverantörer är färre än antalet 
artiklar. Givetvis kan ledtid och kritiskhet för en leverantörs artiklar variera. 
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Samma leverantör levererar däremot inte både reservdelar som måste 
specialtillverkas och rutinartiklar med kort leveranstid. Det går därför att 
generalisera och räkna ut en slags medelledtid. Medelledtiden i kombination 
med artiklarnas kritiskhet ur produktionsstörningsperspektiv anger hur kritisk 
leverantören är. Utifrån detta är det sedan lätt att gå in och se vilka artiklar som 
leverantören levererar, och på så sätt ange de enskilda artiklarnas kritiskhet. 
 
7.6 Totalkostnadsanalys 
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Figur 25. Totalkostandsanalys 
 
Liksom Persson & Virum (1998) beskriver, är det viktigt att fokusera på den 
totala logistikkostnaden och inte bara delar av den. Figur 25 visar kopplingarna 
mellan de kostnadsorsakande elementen. Om ”grab-stock” ska skötas och ägas 
av leverantör kommer det antagligen att innebära en ökad kostnad per artikel. 
Den totala kostnaden kan ändå sänkas genom att hanterings-, 
administrationskostnader och orderbehandlingskostnader minskar. Även 
servicenivån kan sägas öka för artiklar i ”grab-stock”, eftersom dessa kan 
hämtas ut av kunden utan registrering. Kunden slipper därmed eventuell kö vid 
disken och den tid själva registreringen tar.  
 
Lagerhållningskostnader måste ställas mot de produktionskostnader som 
uppstår om en reservdel inte finns på lager vid ett haveri. För de allra mest 
kritiska artiklarna som orsakar totalstopp och samtidigt har lång ledtid, är det 
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ganska självklart att de måste finnas på lager. Det kan däremot vara svårare att 
göra bedömningen av vilken kostnad som är störst för andra artiklar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

54 



   
  Förbättringsförslag
   

Även den bästa kan bli bättre… 
 

 
 
8 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
 
Här beskrivs förslag på hur artiklarna kan klassificeras samt olika 
styrningsprinciper för dessa.  
 
8.1 Förslag på klassindelning och hantering 
Indelningen grundar sig i huvudsak på artiklarnas efterfrågan. Varje artikelklass 
motsvarar en styrningspolicy och antalet klasser har därför hållits nere för att 
vara hanterbara. Detta har gjorts genom att vissa faktorer kombinerats och 
andra faktorer har blivit så kallade underklassificeringar. Prioriteringsordning 
vid indelning i klasser för artiklar kvalificerade för två eller flera klasser är 
följande; <50kr/styck, >1 uttag/mån, hyllvärmare och <1uttag/mån. En 
överblickbar sammanställning kan ses i tabell 7 nedan. 
 
TABELL 7. Sammanställning av de olika klasserna 
 

     <50kr/styck >1uttag/mån <1uttag/mån Hyllvärmare 
Inventeringsfrekvens Varje vecka  Var 6:e mån  Årligen  Årligen   
Orderkvantitet  1 låda (2binsystem) EOQ-baserade Små kvantiteter Små kvantiteter (1) 
Samarb.avtal m. andra bruk Nej  Nej  Ja  Ja   
Nära samarb. med lev. Nej  Ja  Ja  Ja   
Övrigt    "Grab-stock" Långa bet.villkor Ledtidskontroll Försäljning   
     Konsign.lager Konsign.lager Minskat säk.lager Ökad anv. av statistik 
Prioriteringsordning 

  

1 
 

 
  

2 
 

 
  

4 
 

 
  

3 
 

 
   

              
Verksamhetsmål som uppnås Hög servicenivå Samordna inköp Lågt bundet kapital Hög oms.hastighet 

    Låg adm.kostnad   Hög oms.hastighet    
     Samordna inköp        
 
 
8.1.1 Artiklar <50 kr/styck 
Artiklar som är värda mindre än 50 kronor per styck utgör en klass. I första 
hand bör möjligheten till ”grab-stock” utredas och om det är möjligt bör det 
användas. Även möjlighet till konsignationslager som sköts av leverantör, för 
en större grupp av artiklar bör eftersträvas. Även om inköpskostnaden per 
artikel ökar något överväger antagligen besparingarna som görs i form av 
minskat arbete i förrådet. Vidare bedöms den befintliga personalen kunna 
utföra en rullande inventering av artiklarna under året. Det praktiska 
genomförandet kan ske genom att artiklarna delas upp på 52 veckor vilket ger 
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ett visst antal artiklar att inventera per vecka. Vissa högvolymartiklar som lätt 
får felaktiga saldon skulle behöva inventeras oftare för att upprätthålla korrekt 
saldo i underhållssystemet. Med en rullande inventering kan detta lättare 
ordnas. Inventeringsrutiner i underhållssystemet, som ger signal om lämpliga 
tidpunkter och tar fram ett inventeringsunderlag, skulle underlätta proceduren. 
 
De artiklar där ”grab-stock” inte är önskvärt eller lämpligt, kan placeras ut i 
någon av de andra klasserna beroende på dess efterfrågan. 
 
8.1.2 Artiklar ≥ 1 uttag/månad  
Artiklar med minst ett uttag per månad utgör en klass. Även här bör inköpen 
samordnas för att undvika nya beställningar varje vecka för relativt 
högfrekventa artiklar. Långa betalningsvillkor på 30 dagar eller längre, bör 
eftersträvas. Möjligheten till detta ökar vid större och fler inköp av samma 
leverantör. För artiklar med ojämn förbrukning krävs ett större säkerhetslager 
och eventuellt också tätare inköp. 
 
8.1.3 Artiklar < 1 uttag/månad 
Artiklar där det görs mindre än ett uttag per månad utgör en klass. Denna klass 
står för en stor del av lagervärdet. Ledtiderna för dessa artiklar behöver 
kontrolleras för att minimera lagerbehovet. Speciellt lagerbehovet för icke 
kritiska artiklar bör ifrågasättas. Så mycket som möjligt bör köpas från lokala 
leverantörer om det innebär korta ledtider. Där det är möjligt bör liknande avtal 
som de befintliga, upprättas med fler leverantörer. Uttagsstatistiken bör 
användas i större utsträckning än i dag. 
 
8.1.4 Hyllvärmare 
Artiklar med mer än ett år mellan uttagen, det vill säga de som har en 
omsättningshastighet på 0 gånger per år, utgör en klass. En undersökning om 
huruvida samarbetsavtalet kan utökas för artiklar med likartad efterfrågan och 
pris, som de redan ingående, kan göras. Däremot bör artiklar som ingår i avtalet 
och lagras på annat bruk, inte finnas i förrådet på Kappa Kraftliner. Speciellt 
inte om det är väldigt låg efterfrågan på dem. Om det är möjligt bör de i stället 
säljas. Företaget ska inte heller gå med på att lagerhålla ett större värde åt de 
andra än vad de lagerhåller åt Kappa Kraftliner. Detta ökar endast riskerna för 
Kappa Kraftliner då det faktiskt finns en liten risk att behov uppkommer på två 
ställen samtidigt. 
 
Ledtider för övriga artiklar bör verifieras. Då ledtiderna är korta och artikeln 
inte är kritisk kan lagret hållas nere. Ökad användning av statistiken kan också 
göra att lagernivåerna kan minskas. 
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8.2 Generellt för samtliga klasser 
En ABC-analys är relativt enkel och inte speciellt tidskrävande att utföra. 
Därför kan med fördel en ABC-analys på uttaget värde alternativt aktuellt 
lagervärde, användas som underlag vid indelning av de andra klasserna. 
Exempelvis prioriteras A-artiklarna högst och indelningen startar med dem. 
 
Över de största leverantörerna bör en portfolioanalys göras för att på ett mindre 
tidskrävande sätt få fram vilka artiklar som är kritiska och inte. En så kallad 
ledtidskontroll, liknande den som gjorts vid Kappa Roermond Papier, skulle 
vara lämplig att utföra även vid Kappa Kraftliner Piteå. Listor med nuvarande 
ledtider i underhållssystemet skickas ut till leverantörer, och efter att de 
korrigerat dem skickas de tillbaka till Kappa Kraftliner. Portfolioanalysen kan 
utföras av inköpsavdelningen tillsammans med underhållsavdelningen, medan 
ledtidskontrollen lämpligast utförs av inköpsavdelningen. 
 
Vid bestämning av beställningspunkt och orderkvantitet ska kännedom om 
ledtid och uttagsstatistik på artikeln finnas tillgänglig och användas. Rutiner för 
uppdatering av data, exempelvis orderkvantitet och beställningspunkt när ledtid 
ändras, krävs för att upprätthålla korrekta data i systemet. Detta kan ske genom 
att den inköpsansvariga meddelar förråds- alternativt underhållstekniker när 
ledtider ändras för att möjliggöra justering av andra parametrar. 
 
En tydlig definition på speciella reservdelar behöver upprättas och göras känd 
av de berörda. Därefter bör nuvarande speciella reservdelar bedömas utifrån 
denna definition. Även speciella reservdelar ska ingå i artikelindelningen som 
beskrivs ovan. 
 
En underklass för reparerbara artiklar bör finnas. Detta är viktigt eftersom 
beställning inte ska göras innan det är fastställt om artikeln kan lagas eller ej.  
 
Där förfrågan måste göras borde kontaktinformation till användaren läggas in i 
underhållssystemet så att inköpsavdelningen direkt kan kontakta denne. Det 
sistnämnda borde även göras för de artiklar som är reparerbara. Dessa åtgärder 
skulle minska arbetet för inköpsavdelningen och underhållstekniker. För 
artiklar med relativt hög efterfrågan så kan orderkvantitet läggas in i systemet, 
och inköp kan därmed ske utan förfrågan.  
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”För förändring krävs kunskap – och tvivel” 
           Olof Lagercrantz 

 
 
9 DISKUSSION 
 
Här diskuteras förslagets genomförbarhet samt förslag till fortsatt arbete. 
 

9.1 Tolkning och värdering av resultat 
På grund av det mycket höga artikelantalet i kombination med avsaknad av 
artikelindelning, har det varit svårt att få en övergripande bild över de 
förrådsförda artiklarna. Bristen på rutiner vid framtagande av orderkvantiteter, 
beställningspunkter och andra värden, har också gjort att uppgifter som erhållits 
inte varit likstämmiga och tydliga. Olika personer har olika bilder av nuläget 
gällande artiklar och styrningen i allmänhet. Artiklar vars artikelnummer börjar 
med en etta, har betraktats som speciella reservdelar, enligt den 
huvudgruppsstrukturlista som erhållits av företaget. Det har efterhand visat sig 
att denna indelning inte stämmer till fullo.  
 
Givetvis kan små justeringar göra förslaget mer tillämpbart utifrån de faktiska 
förutsättningarna, men meningen är att det ska kunna användas som någon 
form av riktlinje. Såsom angivet i avgränsningar (1.3) finns förrådsförda 
artiklar med speciella förutsättningar som inte kommer att kunna omfattas av 
modellen eller artikelindelningen. Dessa kan styras på lämpligt sätt utanför 
förslaget.   
 
 

9.2 Framtida potential och förslag till fortsatt arbete 
Arbetet kan fortsätta med att utföra indelningen av artiklarna. Detta skulle 
behöva utföras av intern personal som har god kännedom om artiklarna. 
Dessutom kan stora delar av projektet Technical Warehouse vid Kappa 
Roermond Papier, och speciellt delprojektet som kallades förrådsstyrning, med 
fördel och relativt enkla medel genomföras även i Piteå. 
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2001-04-11/j-oe 

Huvudgruppsstruktur 
över artikelnummer 

Artikelnummer = Åtta siffror 
Alla artiklar som börjar på 1 = Speciella reservdelar  
 
 13xxxxxx Reservdelar  
 14-  Kretskort 
 15-  Instrumentreservdelar 
 16-  El-reservdelar 
 20-  Förbrukning/reservdelsartiklar 
 21-  Fästmateriel 
 22-  Järnmateriel 
 23-  Rör/kopplingar 
 24-  Ventiler/synglas 
 26-  Vätskor/oljor 
 27+28-  Verktyg/handmaskiner samt skyddsutrustning 
 29-  Packningar/tätningar 
 30-  Kilremmar 
 31-  Transportkedjor 
 33-  Kopplingar+tillbehör 
 36-  Rull-/kullager+tillbehör 
 39-  Lagringar 
 44-  Växlar 
 48-  Hydraul-/pneumatikmateriel 
 50-  Stål/huggmaskin 
 55-  Driftmateriel/silkorgar 
 80+83-  Kabel/kraftuttag-Säkringar-Armaturer 
 90-  Element/patroner/tryckmätare 

 
Reg. Art. Som ej finns i förråd, (sex siffror) 200000 grupp. Lagras hos 
leverantör! 
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INLEDNING 
Den 11 juli 2002 genomfördes ett studiebesök vid Kappa Roermond Papier 
eftersom ett omfattande förbättringsprojekt genomförts vid företagets 
underhålls- och förrådsavdelning. 
 
Då situationen vid Kappa Roermond Papier mycket liknar den vid Kappa 
Kraftliner Piteå kan delar av projektet komma att kunna tillämpas i Piteå. 
 

1 Kappa Roermond Papier  
Kappa Roermond Papier tillhör samma affärsområde som Kappa Kraftliner 
Piteå, det vill säga Containerboard. Till skillnad från i Piteå tillverkas fluting, 
testliner och schrenz, och vid tillverkningen används endast returfiber. 
Produktmixen visas i figur B1. Vid fabriken finns 250 anställda och 
produktionskapaciteten uppgår till 500 000 ton per år. 
 
 
 

Fluting 47 % 

Testliner 42 %

Schrenz 11 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur B1. Produktmix (Vries de, Eric, intervju, 2002-07-11) 
 
2 Projekt – Technical Warehouse 
Vid företagets förråds- och underhållsavdelning pågår sedan slutet av år 2001 
ett projekt som kallas ”Technical Warehouse”. Målet med projektet är att 
förbättra verksamheten i förrådet. Projektet delas in i två faser; fas A och fas B. 
Fas A omfattar en så kallad ”Quick-scan”, det vill säga en nulägesanalys, 
medan fas B är själva genomförandet av planen. 
 
En konsult har hyrts in. Från början arbetade han med projektet 2 dagar i 
veckan, sedan en dag i veckan och på slutet 1 dag varannan vecka.. Det visade 
sig eftersom att personalen och företaget inte hann med i förändringsarbetet när 
konsulten kom för ofta. Ingen extra personal har krävts i förrådet under 
genomförandet av projektet. Före projektet arbetade fem personer i förrådet och 
nu fyra personer.  
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Rekvisitioner skrivs vid disken och cirka 100 stycken hanteras per dag. Avantis 
3.0 är det datasystem som används. 
 
2.1 Fas A – Quick-scan 
 
 DEFINIERA NUVARANDE SITUATION 

- Vad finns i lager och hur är artiklarna uppdelade 
- Processer (godsmottagning, kontroll av lagernivå, kundförfrågningar) 
- Organisation (vad gör de som jobbar i förrådet) 

 
 DEFINIERA NYA SITUATIONEN 

 
 KORTTIDS-FÖRBÄTTRINGSAKTIONER 

- Mindre korrigeringar 
- Reducera inkurant lager 

 
 DEFINIERA PROJEKTPLAN / INTRESSEPUNKTER 

 
2.2 Fas B – Genomförande av plan 
 
 DEFINIERA DELPROJEKT 

 
 GENOMFÖRANDE 

 
 PERIODRESULTAT 

 
 
2.3 Delprojekt 
Projektet är uppdelat i sju mindre delprojekt, 
 Förrådsregistrering 
 Klient-support 
 Lagerstruktur 
 Förrådsstyrning 
 Huvudprocesser 
 Lagerorganisation 
 Ledningsinformation 

 
Vid Kappa Kraftliner Piteå har vissa av dem redan uppnåtts och man har 
kommit längre än Kappa Roermond Papier med andra. Vissa av delprojekten 
kommer därför att beskrivas mer utförligt än andra beroende på hur intressanta 
de anses vara för Kappa Kraftliner Piteå. 
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2.3.1 Förrådsregistrering 
Mål:  Effektivisera administration 
 
Artikelpris läggs in i datasystemet och en uppdelning mellan operationellt pris 
och finansiellt pris sker. Det finansiella priset är varans värde när den är ny, det 
vill säga inköpspriset. När uttag av en oanvänd (icke reparerad) artikel görs i 
förrådet betalar kunden inköpspriset för varan. När/om denna sedan går sönder 
betalar samma kund för reparatioen av den innan den läggs tillbaka på hyllan i 
förrådet, nu med ett R som tillägg i artikelnumret som markerar att den är 
reparerad minst en gång. Artikeln ligger nu till nollpris i förrådet, det vill säga 
det operationella priset är noll. När en kund nu kommer och vill ha artikeln från 
förrådet betalar denne inget, den är ju redan betald en gång. Vid reparation 
betalar denne kund för lagningen.  
 
Nya artiklar:  Operationellt pris = Finansiellt pris = Inköpspris 
Reparerade artiklar: Operationellt pris = 0  /  Finansiellt pris = x kr 
 
2.3.2 Klientsupport 
Mål:  Mindre väntetid, högre tillgänglighet, bättre kontakt, högre service i 

organistionen 
 
Bra kontakt mellan förrådsarbetare och kund gällande materialtillgängligheten 
ska upprättas. Kunderna ska ha insyn i materialförfrågningar, ledtid, 
reservationer och lagerfrågor. En förutsättning är att kunderna lär sig att 
använda datasystemet. 
 
En inköpare förflyttas till förrådet samtidigt som kontrakt för inköp finns 
inlagda i datasystemet (till exempel ”24-timmars-service”). 
 
2.3.3 Lagerstuktur 
Mål:  Korrekt antal personal, effektivitetsförbättringar 
 
Arbetsrotation införs. Inköpare förflyttas till lagerkontor och lager- och 
ickelagerinköp kombineras. 
 
2.3.4 Förrådsstyrning 
Mål:  Reducera lagernivåer 
 
Definiera nivåer lager / icke-lager 
Överblick rörda och icke-rörda 
Överblick snabbrörliga – hyllvärmare 
Definiera lagergrupper  
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Återblick leverantörskontrakt (med inköpsavdelningen) 
 

 
Figur B2. Portfolioanalys (Vries de, Eric, intervju, 2002-07-11) 
 
Artiklarna delas in av underhållsavdelningen tillsammans med 
inköpsavdelningen. Först utfördes en så kallad portfolioanalys över de 50 
leverantörer som har högst lagervärde (>15 000 euro) i förrådet (se figur B2 
ovan). En bedömning av hur kritiska leverantörernas artiklar är ur 
produktionssynpunkt, tillsammans med den genomsnittliga ledtiden för de 
enskilda leverantörerna, har bildat ett mått på leverantörens totala kritiskhet. 
För att få korrekta ledtider skickas listor ut med de i underhållssystemet inlagda 
ledtiderna. Leverantörerna får sedan fylla i de korrekta ledtiderna och skicka 
tillbaka dem till Roermond Papier. De två parametrarna, lagervärde och 
kritiskhet, bildar i diagrammet nedan fyra kategorier; hävstångsleverantörer, 
rutinleverantörer, strategiska leverantörer samt flaskhalsleverantörer. X-axeln 
visar kritiskheten och y-axeln det ingående lagervärdet. Leverantörernas 
artiklar har därefter också delats in i de motsvarande kategorierna; 
hävstångsartiklar, rutinartiklar, strategiska artiklar samt flaskhalsartiklar. På 
detta sätt återfinns likartade artiklar i fråga om kritiskhet på samma sida av 
diagrammet.  
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I kategori 1 och 2, hävstångsleverantörer och rutinleverantörer, finns de som 
har relativt korta leveranstider samt levererar artiklar som inte är kritiska för 
produktionen. På den högra delen av diagrammet återfinns leverantörer som 
levererar artiklar som har långa leveranstider och/eller är kritiska för 
produktionen. Fokus läggs på hävstångs- och rutinleverantörer, eftersom det där 
lättast går att vidta åtgärder för att minska förrådskostnaderna. De strategiska 
produkterna och flaskhalsprodukterna är generellt så kritiska för produktionen 
och har så lång ledtid att de måste finnas på lager. 
 
 
 
 

Portfolio-
analys 

Lager i egna lokaler 
Bestäm lagernivå 

Lager hos leverantör 
Konsignationslager 
Bestäm lagernivå 

Ej på lager På lagerBestäm lagernivå 

Kritiska PMC:s (alltid på lager) Icke kritiska PMC:s

Arrangera 
artikelgrupper i PMC:s

Prioriteringslista över 
leverantörer 

PMC = Produktmarknadskombination

Klassificering av 
PMC:s efter: 
• Ledtid 
• (Icke-)kritisk 

Avstämning med 
inköp 
Avstämning med 
användare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur B3. Metodväg för att minska lagernivån (Vries de, Eric, intervju, 2002-07-11) 
 
Därefter delas artiklarna in i produktmarknadskombinationer, det vill säga 
artiklar som kan köpas av samma typ av leverantörer är en 
produktmarknadskombination. Metoden för att minska förrådskostnaderna 
illustreras i figur B3 ovan. Även ett konkret exempel som minskat kostnaderna 
på detta sätt beskrivs nedan. 
 
”Grab-stock” 
En analys visade att rutinartiklar, med ett värde under 5 euro, stod för 37 
procent av uttagen i förrådet, men endast 3,7 procent av det uttagna värdet. Det 
stora antalet transaktioner innebär höga kostnader för administration och 
hanteringskostnader. Dessa artiklar köptes tidigare av flera olika leverantörer 
som erbjöd delvis samma sortiment. Efter att portfolioanalys och PMC-
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indelning gjorts, spelades de aktuella leverantörerna ut mot varandra, och den 
som erbjöd förmånligast avtal valdes medan de andra sållades bort. I detta fall 
åtog sig en leverantör att sköta ett konsignationslager med snabbinventering 
och påfyllning varje vecka. Detta i kombination med att förbrukarna/kunderna 
tillåts ta ut dessa billiga artiklar utan registrering i ett så kallat ”grab-stock” (se 
figur B4 nedan), har minskat kostnaderna avsevärt.  
 

 
 
Figur B4. ”Grab-stock” 
 
 
2.3.5 Huvudprocesser 
Mål:  Effektivitetsförbättringar, streckodssytem 
 
Processerna för mottagning samt förfrågningar definieras och förslag till 
förbättringar tas då fram. Förbättringspunkter implementeras. Förfrågningarna 
effektiviseras genom ett streckkodssystem. 
 
2.3.6 Lagerorganisation 
Mål:  Effektivitetsförbättringar genom bättre överblick och kortare flöden 
 
Layouten ses över och snabb- respektive trögrörliga artiklar defineras. 
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2.3.7 Ledningsinformation 
Mål:  Effektivitetsförbättringar och kontroll av leveransservice, högre 

materialtillgänglighet, verktyg för ledning 
 
Syften och ansvar för information defineras.  
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