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Abstract 

Successful organizations are constantly working to improve and enhance their operations. 

There are multiple approaches that can create efficiency, however there are difficulties in 

identifying factors that are important to the company.  

 

The purpose of the case study is to analyze and enhance order handling for inventory 

items based on article priorities. In order to answer the purpose of the case study, data has 

primarily been collected through literature studies, interviews, and observations. Further 

more, statistics and documents has been provided by BillerudKorsnäs. Three interviews 

have been completed on different occasions with employees who works daily with order 

handling. Observations has taken place continuously to receive insight of the operations 

and current working methods. The theory chapter underlying the case study has been 

collected through research articles, course literature, and websites. 

 

The purchasing process from demand to delivery has been studied in the current status 

description. Multiple manual elements, challenges with the design of the business system, 

and difficulties maintaining correct information in the article registry are some aspects 

that were identified in the purchasing process. 

 

In conclusion, inventory items that are bound to purchase reservations, should have a 

higher degree of priority in order handling. Further more, factors as manual handling, 

standardized approaches, increased automation, and correct information in the business 

system, are of importance to achieve enhanced order handling. Methods that can be 

applied to prioritize articles has been identified and presented in the case study. 

 

 

Keywords: Automation, Standardized approaches, EDI, ABC-classification, Kraljic 

Matrix, VMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Framgångsrika organisationer arbetar ständigt för att förbättra och effektivisera sin 

verksamhet. Det finns flertalet tillvägagångssätt som kan skapa effektivisering, dock finns 

svårigheter att urskilja vilka faktorer som är väsentliga för verksamheten.  

 

Syftet med studien är att analysera och effektivisera orderhantering för förrådsartiklar 

med utgångspunkt från olika artiklars prioriteringar. För att besvara studiens syfte har 

datainsamling skett genom litteraturstudier, intervjuer och observationer. Vidare har även 

statistik och dokument tillhandahållits av fallföretaget BillerudKorsnäs. I studien har tre 

intervjuer genomförts vid olika tillfällen med personal som dagligen arbetar med 

orderhantering. Det har även skett löpande observationer för att skapa en god bild av 

verksamheten och nuvarande arbetssätt. Den teori som ligger till grund för studien har 

samlats in genom vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och webbsidor. 

 

I nulägesbeskrivningen har inköpsprocessen studerats från behov till inleverans. Det som 

framkommit är att inköpsprocessen har flertalet manuella moment, utmaningar med 

affärssystemets utformning samt svårighet med att upprätthålla rätt information i 

artikelregistret.   

 

I studiens slutsats går det att utläsa att förrådsartiklar som är bundna till 

inköpsreservationer bör ha en högre prioritet vid orderhantering. Vidare framkom i 

studien att faktorer som manuell hantering, standardiserade arbetssätt, ökad 

automatisering och korrekt information i affärssystemet är av betydelse för att uppnå en 

effektivare orderhantering. Det identifierades även metoder som kan tillämpas för att 

prioritera artiklar som exempelvis ABC-klassificering och Kraljic matris. 

 

Nyckelord: Automatisering, Standardiserade arbetssätt, EDI, ABC-klassificering, 

Kraljic Matris, Sortimentsbegräsning, VMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Inledningsvis vill vi börja med att rikta ett stort tack till BillerudKorsnäs inköpsavdelning 

och centralförråd i Gävle. De har med stort engagemang deltagit i denna studie och varit 

till stor hjälp under studiens gång. Vi uppskattar och är tacksamma för alla som deltagit 

och hjälpt oss genomföra studien. 

  

Vi vill även framföra ett stort tack till vår handledare Stefan Eriksson och examinator 

Göte Olsson som under arbetets gång bidragit med god konsultation och värdefull samt 

konstruktiv kritik. Vi uppskattar även all kunskap ni bidragit med, det hade inte varit 

möjligt utan er. 
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1. Inledning 
 

Detta kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning av ämnesval och fallföretag. Vidare 

presenteras studiens syfte, forskningsfrågor och avgränsning. 

 

  

1.1 Bakgrund 
Företag förfogar ofta över tusentals lagerartiklar vilket erfordrar ekonomisk kontroll och 

svåra beslut (López-Soto, Angel-Bello, Yacout & Alvarez, 2017). Enligt Jonsson och 

Mattsson (2016) är det väsentligt för ett företag att göra rätt från början då orderhantering 

kan vara kostsamt. Orderhanteringskostnader i en inköpssituation är olika beroende på 

hur behandling av order på planerings-, ekonomi- och inköpsavdelning ser ut.  

 

Idag finns många olika tillvägagångssätt för att effektivisera verksamheters 

orderhantering. Rushton et al. (2010) menar att genom att förse inköpare med rätt 

information gällande artiklar och ledtid kan större insyn vad gäller lagertillgänglighet 

möjliggöras. Matsson (2012) anser att det främst bör utvecklas rätt relationsnivåer med 

leverantörer, då ett starkt och integrerat partnerskap kan medföra konkurrensmässiga 

fördelar och lönsamhet. Med hjälp av ett väl integrerat partnerskap kan automatisering, 

Exchange Data Interchange (EDI) system, Vendor Managed Inventory system tillämpas 

för effektivisera en verksamhets lagerhantering, inköpsprocess eller eliminering av 

slöseri. Vidare kan rätt beställningspunkter (BP) upprättas med hjälp av 

beställningspunktsystem för att undvika slumpmässiga efterfrågevariationer (Jonsson & 

Matsson, 2016). Vidare kan en ABC-klassificering tillämpas för att dela in lagerartiklar i 

olika kategorier som fodrar definierad hantering och kontroll (Liu et al., 2016).  

 

Kort sagt finns det en rad olika metoder för att effektivisera orderhanteringen vilket ligger 

till grund för studiens syfte. Tidigare studier har visat att effektivisering kan uppnås med 

hjälp av olika tillvägagångssätt som artikelprioritering vilket presenteras i studien. 

BillerudKorsnäs har idag valt att arbeta utifrån principen att samtliga artiklar är lika 

viktiga och prioriterade. Detta medför utmaningar vid orderhantering, leveransservice 

och lagerstyrning eftersom det är svårt att prioritera kritiska artiklar som är väsentliga för 

verksamheten. Detta synsätt går sannolikt att återfinna inom andra tillverkningsindustrier 

där orderhantering av förrådsartiklar sker frekvent. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att analysera och effektivisera orderhantering för förrådsartiklar med 

utgångspunkt från olika artiklars prioriteringar. 

 

Frågeställningar:  

RQ1 Vilka faktorer är av betydelse för att effektivisera orderhanteringen? 

RQ2 Vilka metoder finns det för att prioritera artiklar? 

 

1.3 Avgränsning 

Studien är avgränsat till BillerudKorsnäs anläggning i Gävle. I studien används 

benämningen förrådsinköp vilket avser artikelförda reservdelar och förbrukningsartiklar.  
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2. Metod 
 

I följande kapitel redogörs för val av tillvägagångssätt, angreppssätt, forskningsmetod, 

datainsamling och strukturering av empiriskt material. Vidare presenteras olika 

kvalitetsmått och etiska överväganden.  

 

 

2.1 Fallstudie  

Enligt Holme och Salvang (1997) är metod ett sätt att lösa problem och komma fram till 

ny kunskap. Allt som bidrar till att uppnå uppsatta mål är en metod. Patel och Davidson 

(2011) menar att en fallstudie är en forskningsmetodik som innebär att en undersökning 

på en mindre avgränsad grupp genomförs. Ett ”fall” kan innebära en individ, en grupp 

individer, en organisation eller en situation. Utgångspunkten för fallstudier har ett 

helhetsperspektiv och syftar till att få så täckande information som möjligt för arbetet. 

Denna typ av studie uppkommer ofta vid studerandet av processer och förändringar. 

Flyvberg (2011) menar att det finns många olika sätt att gå tillväga inom en fallstudie. 

Yin (2009) påpekar att behovet för fallstudier uppstår vid en önskan att förstå ett komplext 

fenomen. En fallstudie bör bestå av frågor gällande ett problem, vilken data är relevant, 

vilken data ska samlas in och hur resultatet ska analysera. Patel och Davidson (2011) 

nämner även att intervjuer och observationer är vanligt förekommande tillvägagångssätt 

inom en fallstudie. Enligt Yin (2009) är väsentliga komponenter för upprättandet av 

fallstudier följande:  

 

1. En frågeställning 

2. Ett förslag till frågeställningen, om det finns 

3. Dess element för analys 

4. Koppla relevant data till förslaget 

5. Kriterier för tolkning av resultatet (Yin, 2009) 

 

Denna studie har genomförts som fallstudie på BillerudKorsnäs anläggning i Gävle. 

Deltagare i studien har varit de operativa inköparna, förrådschef och förrådsassistent. En 

nulägesbeskrivning har upprättats för att öka förståelse och skapat en bättre bild över 

fallföretagets nuvarande tillvägagångssätt. Intervjuer och observationer har tillämpats, det 

insamlade materialet har därefter bearbetats och analyserats utifrån vedertagen teori. 

Avslutningsvis har förbättringsförslag för identifierade problem presenterats.  

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Yin (2013) delar upp forskningsmetoder i två kluster, kvalitativa respektive kvantitativa 

metoder. Kvantitativa metoder kan utgöras av enkätundersökningar, experiment, 

kvasiexpriment eller statistiska studier. Detta skiljer sig från kvalitativa metoder som ofta 

är mjukare och utgörs av intervjuer och observationer. Biggam (2012) menar att 

kvalitativa undersökningar syftar till att studera saker i deras naturliga miljö samt vilken 

betydelse fenomenet ges av människan. Yin (2013) menar att det är förekommande att 

praktisera en blandad metod där både kvalitativa- och kvantitativa metoder tillämpas i 
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samma studie. Den blandade metoden används ofta för att frambringa ett mer 

överbryggande resultat vid fältstudier.  

 

Den valda forskningsmetoden för denna studie är övervägande den kvalitativa 

forskningsmetoden, då intervjuer och observationer kommer att ligga till grund för 

genomförandet av denna studie. Studien har även utgjorts av den kvantitativa metoden i 

form av statistik och diagram som utarbetats.  

 

2.3 Angreppssätt 

Patel och Davidson (2011) presenterar tre begrepp för att härleda teori och empiri; 

induktion, deduktion och abduktion. Den deduktiva ansatsen bygger på bevisandets väg 

och kännetecknas av att slutsatser om enskilda företeelser dras utifrån allmänna principer 

och befintliga teorier. Bryman och Bell (2017) menar att den induktiva ansatsen grundas 

på teorigenerering. Mönster i data kan upptäckas med hjälp av observationer och 

intervjuer. Det induktiva angreppssättet ger forskaren möjlighet att forma en egen hypotes 

som kan utforskas. Patel och Davidson (2011) menar att vid en induktiv ansats följer 

forskaren upptäckterna förutsättningslöst utan att först förankra i vedertagen teori. 

Abduktion är en kombination av den induktiva och deduktiva ansatsen vilket innebär att 

resultatet uppstår när empiri och teori används samtidigt.  

 

Angreppsättet i denna studie kan beskrivas med en abduktiv ansats. Detta har inneburit 

att studier har genomförts på fallföretaget och därefter har frågor som väckts undersökts 

med hjälp av vedertagen teori. Vidare har även nuvarande arbetssätt jämförts med 

vedertagen teori för att skapa en större förståelse. 

 

2.4 Datainsamling 

Bell och Waters (2016) skiljer på primär- och sekundärdata. Den primära datainsamlingen 

utgörs av förstahandskällor medan sekundärdata är insamlad data från tidigare studier. I 

denna undersökning kommer både primär- och sekundärdata att tillämpas. Den primära 

datainsamlingen består av kvalitativa intervjuer med inköpare, förrådschef och 

förrådsassistent på BillerudKorsnäs. Vidare har den sekundära datainsamlingen utgjorts 

av statistik och dokument avseende orderhanteringen samt förrådsuttag. Tillgång till 

BillerudKorsnäs affärssystem har även varit en väsentlig källa för nulägesbeskrivningen. 

Studien baseras även på sekundära källor i form av kurslitteratur och vetenskapliga 

artiklar som genom litteratursökning inhämtats från sökportalen HIG bibliotek.  

 

2.5 Intervjuer 

Enligt Krag-Jacobsen (1993) är en intervju en kommunikation mellan tre personer, en 

intervjuare, en deltagare och en åskådare. De tre olika rollerna lyder under relativt 

bestämda regler. Trost (2010) menar att frågorna vid kvalitativa intervjuer bör vara så 

öppna som möjligt för att tillåta respondenten att svara förutsättningslöst. Kvalitativa 

intervjuer utmärks ofta av att frågorna är raka och enkla medan respondentens svar är 

komplexa och uttrycksfulla. Vidare menar Krag-Jacobsen (1993) att den strukturerade 

forskningsintervjun är mindre tidskrävande än den informella intervjun och är inte lika 
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beroende av intervjuarens kvalifikationer. Den informella forskningsintervjun är 

tidskrävande då den ofta används under en längre undersökning samt att det är utifrån 

hypoteser och experiment den är användbar.  

 

I denna studie har kvalitativa intervjuer tillämpats och intervjufrågorna har varit öppna 

och respondenterna har fritt fått utrycka sin uppfattning. Det insamlade materialet har 

behandlats konfidentiellt och respondenterna har frivilligt deltagit studien. Inför varje 

intervjutillfälle har intervjufrågor upprättats för att tillgodose studiens 

informationsinhämtning, se bilaga 1-3. Vidare har även kompletterande frågor ställts i 

samband med intervjutillfället för att få en klarare bild av det respondenten uttryckt. 

 

Det första intervjutillfället skedde enskilt på BillerudKorsnäs centralförråd med 

förrådschefen den 27/4 -18, se bilaga 1. Det andra intervjutillfället var i samband med en 

observation och utfördes på förrådsassistentens arbetsstation på centralförrådet den 4/5-

18 se bilaga 2. Den tredje intervjun genomfördes den 9/5 -18 via videolänk med en 

operativ inköpare, se bilaga 3. Samtliga intervjuer varade i 60-90 minuter och 

återkoppling har skett vid otydligheter eller ytterligare frågor. Efter samtliga intervjuer 

genomfördes återkoppling med respektive respondent för att säkerställa att svaren 

förståtts korrekt. Informationen som framkom har behandlats och bearbetats. 

Avslutningsvis renskrevs materialet som kom till användning i nulägesbeskrivningen. Det 

har även skett två kompletterande möten på BillerudKorsnäs med operativa inköpare för 

att säkerställa att informationen från intervjuerna är valid. 

 

2.6 Observationer 

Enligt Bell och Waters (2016) är observation en teknik för insamling av data. Det handlar 

om att titta på hur någon utför en uppgift eller ett antal moment. Syftet är att samla in 

väsentlig information om specifika aspekter av beteende, processer, innehåll eller samspel 

mellan människor. Det finns både en ostrukturerad observation och deltagande 

observation. Tillämpning av ett ostrukturerat tillvägagångssätt förutsätter att det finns en 

klar uppfattning vad gäller syftet med observationen, dock behöver inte alla detaljer vara 

fastställda. Definitioner och struktur utformas efter att ett mönster upptäckts, därefter 

genereras en arbetshypotes. Deltagande observationer innebär att forskare deltar samt 

observerar gruppers, individers eller organisationens vardag. Forskarens roll är att lyssna 

samt ställa frågor för att få en ökad förståelse gällande uppgifter eller moment som utförs.  

 

I denna studie har deltagande observationer tillämpats. Dessa har skett på centralförrådet, 

inköpsavdelningen och via videosamtal där inköparens datorskärm delats. Syftet med 

observationen i centralförrådet var att skapa en djupare förståelse av verksamheten samt 

hanteringen av förrådsartiklar. Vid observationstillfället var fokus att studera 

saldokontroll och upprättandet av inköpsrekvisitioner vilket uppvisades stegvis. Den 

andra observationen genomfördes via videolänk där inköparen delade sin datorskärm, på 

så sätt kunde inköpsprocessen följas i detalj. Under observationstillfället intervjuades 

inköparen och frågor gällande de olika stegen i processen ställdes. Tid för skärmdump 

möjliggjordes under observationens gång och dessa bilder används i 
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nulägesbeskrivningen. Syftet var att i realtid kunna följa inköparens arbete med 

inköpsprocessen i affärssystemet. Utöver det genomfördes en kompletterande 

observation på inköpsavdelningen i Gävle gällande inköpsprocessen. Avsikten var att 

inhämta kompletterande information. Samtliga observationer har skett löpande under 

tidsperioden april och maj månad.  

 

2.7 Val av analysmetod 

I enlighet med Fejes och Thornberg (2015) kommer reflektioner, observations – samt 

intervju anteckningar bearbetas. Analysprocessen har skett fortlöpande under studiens 

gång och det insamlade materialet från intervjuerna samt observationerna har 

sammanställts. Detta för att utgöra grunden för nulägesbeskrivningen.  

 

2.8 Val av presentationsmetod 

Den insamlade informationen från de kvalitativa intervjuerna och observationerna har 

sammanställts och presenterats i löpande text i nulägesbeskrivningen. I avsnittet återfinns 

även figurer och bilder för att visualisera inköpsprocessen som beskrivits. Vidare 

presenteras även statistik som tillhandahållits av BillerudKorsnäs i form av grafer för att 

frambringa en god överblick.  

 

2.9 Studiens kvalitet 

Enligt Bell och Waters (2016) måste insamling av information alltid kritiskt granskas för 

att kunna avgöra hur tillförlitlig och giltig informationen är. Reliabilitet är ett mått på i 

vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under lika 

omständigheter. Ejvegård (2009) menar att vid intervjuundersökningar kan reliabilitet 

testas med hjälp av följande metoder: 

 

- Återtestning vilket innebär att samma individ intervjuas två gånger för att se om 

det finns en stor svarskillnad. 

 

- Kontrollfrågor innebär att ett mindre antal frågor med annan formulering används 

i intervjun. Vid god reliabilitet är svaren identiska (Ejvegård, 2009). 

 

För att ge studien ökad reliabilitet har kontrollfrågor ställts efter intervjun och 

återkoppling med respektive respondent har genomförts. Detta för att säkerställa att 

informationen som erhållits överensstämmer med respondentens svar. Vidare har även 

två möten med operativa inköpare utförts för att säkerställa att den insamlade 

informationen är korrekt.  

 

Yin (2013) menar att det är i forskningens natur att söka efter ett upplägg som stärker 

studiens validitet. I en studie med hög validitet eller giltighet har data samlats in och 

tolkats på ett lämpligt sätt så att korrekta slutsatser kan fastställas och verkligheten 

avspeglas. Vidare kan en studie som leder fram till felaktiga slutsatser betraktas som 

värdelös. Maxwell (2008) belyser de sju aspekter som är viktigast för att stärka validiteten 

vid kvalitativa studier. 
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1.   Intensivt och långsiktigt engagemang – Upprepande observationer och intervjuer 

kan ge upphov till en djupare förståelse och ger möjlighet att utesluta falska 

tolkningar.    

2.  Rik data – Genom detaljerade och varierade data kan en fullständig bild av 

verkligheten avspeglas. 

3.   Validering från respondenterna – Återkoppling till respondenterna är viktigt för 

att utesluta missförstånd eller feltolkningar av deras uppfattningar eller 

uppträdande. 

4.   Sökande av avvikande data eller negativa utfall – Det är en grundprincip att 

noggrant undersöka avvikande uppgifter samt pröva alternativa förklaringar. 

5.   Triangulering – Datainsamling från flera källor med olika metoder minskar risken 

för att slumpen ska påverka utfallet. 

6.  Kvasistatistik – För att stärka påstående eller slutsatser bör statistiska belägg 

användas istället för svepande formuleringar som ”vanligt förkommande” eller 

”sällsynt”. 

7.   Jämförelse – Explicita jämförelser med andra studier eller kontrollgrupper kan 

vara användbart i kvalitativ forskning för att bedöma giltigheten. 

 

Med hjälp av att uppfylla flertalet aspekter har studien fått ökad giltighet. Flera intervjuer 

och observationer har genomförts under studiens gång. Varierad data har legat till grund 

för att arbetet skall få en fullständig bild av identifierade problem. Återkoppling har varit 

en väsentlig aspekt för att säkerställa respondentens information. För att stärka studiens 

validitet har flertalet källor använts och analyserats.  

 

I all typ av forskning är generalisering något att eftersträva, då studiens värde ökar om 

slutsatserna går att generalisera även till andra studier eller situationer. Det finns ett värde 

i att slutsatserna sträcker sig längre än till insamlad data och kan även tillämpas i andra 

områden. Analytisk generalisering kan beskrivas som en process i två steg. Det första 

steget är att påvisa hur studiens upptäckter troligen kan belysa begrepp, teoretiska 

konstruktioner eller en hypotetisk händelsekedja. Det andra steget i processen är att 

tillämpa samma teori på likvärdiga situationer. Analytisk generalisering vid enstaka 

studier erfordrar en omsorgsfull argumentation som är motståndskraftig mot logiska 

invändningar. Syftet med generalisering är inte att klargöra en definitiv slutsats utan att 

skapa en arbetshypotes som kan tillämpas i nya studier där tilltron och stödet för 

hypotesen kan växa (Yin, 2013).  

 

Denna studie har identifierat hinder som motverkar en effektiv orderhantering. Studiens 

slutsats kan inte anses definitiv, då vidare forskning erfordras. Generaliserbarhet har 

uppfyllts i studien, då det har identifierats betydelsefulla faktorer som kan ligga till grund 

för nya arbetshypoteser och studier. BillerudKorsnäs identifierade problem går att 

generalisera och återfinna även hos andra tillverkande företag. 
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2.10 Etiska överväganden 

Enligt Bryman och Bell (2017) är etiska överväganden bakom forskningens 

genomförande och resultat väsentlig.  Vid etiska överväganden bör de deltagande i 

studien tas i beaktning, så att de inte skadas eller att konfidentiell information behandlas 

olämpligt. Vidare bör undanhållande av väsentlig information eller falska förespeglingar 

undvikas.  

 

Två viktiga etiska aspekter att ta i beaktning vid undersökningar är nyttjandekravet och 

anonymitet (Bryman & Bell, 2017). Kumar (2011) menar att anonymitet ger 

respondenten möjligheten att dela med sig av känslig information samt att anonymiteten 

kan ge ärligare svar då deltagaren känner sig mer trygg. Vidare presenteras ABS:s etik 

guide som syftar på samtyckesprincipen och bygger på följande: 

 

”Säkerställ att deltagare i vetenskapliga undersökningar på eller utanför ett lärosäte har 

tillräckligt med information om processen för att kunna fatta ett välgrundat beslut om att 

delta eller ej; i detta ingår vad deras medverkan innebär, varför deras deltagande är 

nödvändigt, hur informationen kommer att användas och hur och till vilka resultaten 

rapporteras” (Bryman & Bell, 2017, s. 152). 

 

All dokumentation som erhålls från BillerudKorsnäs kommer enbart användas i 

undersökande syfte. Det har tydliggjorts för företaget och dess anställande att deras 

deltagande i studien är frivillig och att de har rätt att dra sig ur under studiens gång. 

Nyttjandekravet uppfylls då svaren som erhålls från respondenternas inte sprids vidare 

eller används utanför undersökningen. Vidare uppfylls även samtyckesprincipen då 

anställda är medvetna om att deras deltagande är frivilligt och vad det innebär. 
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3. Teoretisk Referensram 
 

I detta avsnitt presenteras de teorier arbetet bygger på. Teorierna som beskrivs nedan 

rör leverantörsrelationer, lager- och materialstyrning, inköpsstrategier, lean, 

orderhantering, klassificeringssystem och prioritering. 

 

 
3.1 Leverantörsrelationer 

Mattsson (2012) menar att det är viktigt att välja och utveckla rätt relationsnivå till 

leverantörerna. Ett nära och långsiktigt integrerat partnerskap är sällan något att 

eftersträva till samtliga leverantörer. Integration och partnerskap kan medföra 

konkurrensmässiga fördelar och lönsamhet samtidigt som det är både tid- och 

resurskrävande. Det erfordrar ofta stora insatser för att vidmakthålla 

partnerskapsförhållanden och därför är det inte praktiskt genomförbart eller ekonomiskt 

försvarbart att ha denna typ av nära relation till samtliga leverantörer.  

 

I denna urvalsprocess kan 80/20-regeln komma till användning, då det är vanligt att 20 

procent av leverantörerna utgör 80 procent av materialflödena. Genom att urskilja och 

skapa en nära relation till de leverantörer som tillhandahåller stora volymer, inkluderas 

en betydande andel av materialflödet med förhållandevis begränsade insatser.  Det bör 

dock tilläggas att höga volymer inte går att likställas med effektiviseringspotential vilket 

innebär att urvalet av leverantörer inte bör ske enbart utifrån volymvärdet. Det kan även 

finnas leverantörer som tillhandahåller mindre volymer som är substantiella för 

verksamheten vilket kan motivera långsiktiga och intima samarbeten. Kumar och 

Rahman (2015) menar även att leverantörsrelationer är av stor betydelse för att uppnå 

hållbara försörjningskedjor samt att parternas relation bör formas utifrån leverantörens 

förmåga och kapacitet.  

 

O’Brien (2015) betonar vikten av att upprätthålla goda leverantörsrelationer då det gynnar 

organisationens framtida affärsbehov. Det är viktigt att upprätta strategiska 

samarbetsrelationer eftersom det kan leda till ökade prestationer, förbättrat resultat, 

varaktighet eller en realisering av de parterna eftersträvar. För att upprätta effektiva 

strategiska relationer måste tre faktorer sammankopplas, dessa är följande: 

individfaktorer, organisationsfaktorer och motivationsfaktorer. Figur 1 illustrerar de 

sammankopplade komponenterna som fodras för att uppnå effektiva och strategiska 

relationer.  
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Figur 1. Effektiva strategiska relationer. Egen ritad. (O’brien, 2015). 

 

Det är viktigt enligt O’brien (2015) att båda parter har intresse av relationen och investerar 

det som krävs för att få den att fungera. Det är även betydelsefullt att förstå att företag 

utgörs av individer och att strategiska samarbetsrelationerna grundar sig på relationer 

mellan dessa individer. Tillit är kritiskt för ett framgångsrikt förhållande och definieras 

som ”tilltron till en annan parts integritet och pålitlighet snarare än tilltron till partners 

förmåga att utföra en bestämd uppgift” (O’brien, 2015, s. 425). För att uppnå och 

upprätthålla långsiktiga partnerskap är tillit mellan parterna en grundförutsättning. Det 

krävs att individer har engagemang och bygger tillit samt att organisationen har tydlig 

kommunikation och transparens. Vidare är samordning och teknologi betydelsefulla 

faktorer som är nödvändiga för att uppnå en god relation. Motivationsfaktorn utgörs av 

att båda parterna har ett genuint engagemang samt en vilja som motiverar att bygga en 

långsiktig relation. Även Kumar et al. (2015) menar att det är väsentligt att företag 

utvecklar strategier som stödjer samarbetsrelationerna, då ett hälsosamt och starkt 

samarbete har en stor inverkan på försörjningskedjor i verksamheten.  

 

3.2 Behov 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) arbetar många företag och organisationer med 

kvalitetsfrågor. Syftet är att ständigt sträva efter att uppfylla och helst överträffa 

kundernas behov samt förväntningar. Detta ska ske till lägsta möjliga kostnad genom 

kontinuerliga förbättringsarbeten med fokus på organisationens processer. Genom att 

införa ett engagerat ledarskap för ökad kvalitet som grund kan kvalitetsutveckling uppnås. 

Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling illustreras i figur 2 och följande värderingar 

är väsentliga för verksamheten. 

 

Engagemang

Samverkan

Samarbete

Effektiva strategiska 
relationer

Motivation

•Vilja

•Fördelar för parterna

•Målöverensstämmelse

Organisation

•Transparens

•Samordning

•Kommunikation

Individer

•Tillit

•Konsekvens

•Informationsdelning
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Figur 2. Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling. (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Bergman & Klefsjö (2012) menar att sätta kunderna i centrum är kärnan för 

kvalitetsutvecklingen. En verksamhetens kunder värderar kvalitet och det är viktigt att de 

ställs i relation till deras behov och förväntningar. Det är väsentligt att förstå vad kunder 

eftersöker för att kunna uppfylla, eller överträffa dess behov och förväntningar. Att basera 

beslut på fakta innebär att insamlad fakta baseras på underlag och analyseras. Det är 

viktigt att slumpfaktorer inte har en avgörande betydelse bakom ett beslut. Att arbeta med 

processer innebär att ständigt arbeta med försörjningskedjor bestående av 

sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden. Processen är olika beroende på 

verksamheten och i en tillverkningsindustri syftar processerna på produkter eller tjänster 

som ska tillfredsställa kundens behov. Det ska samtidigt användas så få resurser som 

möjligt för att minimera kostnader. Att ständigt arbeta med förbättringar innebär att 

ständigt försöka förbättra kvaliteten på tjänsten eller produkten som erbjuds. Slutligen för 

att kvalitetsarbetet skall bli framgångsrikt är det viktigt att skapa förutsättningar för 

delaktighet. Det innebär att medarbetare får vara delaktiga och aktivt påverka beslut i 

förbättringsarbeten (Ibid).  

 

Mattsson (2012) menar även att en typisk operativ relation mellan en kund och leverantör 

bygger på den traditionella kundorderprocessen. Ett behov uppkommer i början och kan 

avse påfyllnad av lager eller ett direkt behov av material till en tillverkningsorder. Detta 

behov behandlas sedan av en materialplaneringsfunktion som fastställer önskad kvantitet 

och leveranstidpunkt. En inköpsanmodan eller rekvisition kan därefter skickas till en 

inköpare som verkställer en önskad anskaffning. Det är inköparen som eftersöker 

lämpliga leverantörer, lägger offertförfrågan och utvärderar alternativa leverantörer för 

att tillgodose kundens efterfrågade behov. Leverantören förser inköpare och kundens 

behov genom att leverera det önskade behovet. Detta presenteras i figur 3 nedan.  
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Figur 3. Informationsflöde vid traditionellt sätt att genomföra kundorderprocesser. (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

 

3.3 Lagerstyrning 

Axsäter (1991) menar att företags materialflöde från leverantör till slutkund är av stor 

betydelse för att uppnå en effektiv lagerstyrning. Det finns två definitioner som 

förekommer i samband med lagerstyrning och de är följande: 

 

SERV1 = sannolikheten att inte få brist under en ordercykel. 

 

SERV2 = andel av efterfrågan som kan hämtas direkt från lager (Axsäter, 1991). 

 

Den första definitionen beskriver sannolikheten att en leverans ska komma fram i tid utan 

komplikationer. Orderkvantiteten tas inte till hänsyn i SERV1 vilket skapar problem. 

SERV2 ger ett bra mått på den verkliga kundservicen men är prekär och svårare att 

utnyttja. Den andra definitionen kan även tolkas som sannolikheten att en kund får vänta 

om en enhet efterfrågas i taget (Axsäter, 1991).  

 

Axsäter (1991) menar att det är väsentligt för många företag att minimera sina kostnader 

för kapitalbindning, transporter och produktion. Det är även viktigt att bibehålla en god 

kundservice där kundernas behov tas i beaktning. Inom lagerstyrning är kapitalbindning 

en prioritet och materialflödet en nyckelfaktor. Det är essentiellt att ständigt arbeta med 

lagerhållning i färdigvarulager, förråd och i produktion för att uppnå maximala 

besparingar samt reducera kapitalbindningen. En effektiv lagerstyrning fodras för att 

minimera onödiga kostnader samt slöseri. Detta kan uppnås genom att en efterfrågan 

tillgodoses samtidigt som lagerstyrningssystemet reducerar obefogad lagerhållning. 

Nakandala, Lau och Shum (2017) menar att en optimal lagerstyrning är eftersträvansvärt 

då lagerhanteringskostnaderna i vissa fall utgör hälften av logistikkostnaderna. Det är 

väsentligt för företag att behålla en låg lagernivå som samtidigt är tillräcklig för att 

tillgodose kundernas behov.  
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3.4 Materialstyrning 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) syftar materialstyrning till att fastställa kvantiteter 

och tidpunkter för när tillverknings- och inköpsorder skapas. Avsikten är att initiera 

materialflöden och tillfredsställa befintliga behov. Materialstyrning handlar om att 

besvara fyra grundläggande frågor som är följande: 

 

1. För vilka artiklar ska nya order inplaneras (artikelfrågan)? 

2. Hur stor volym för respektive artikel avse (kvantitetsfrågan)? 

3. När ska artiklar orderläggas hos leverantör och när ska den startas i produktion 

(starttidsfrågan)? 

4. När ska respektive artikel levereras in till lager, direkt till kund eller produktion 

(leveranstidsfrågan)? (Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

Vidare menar Jonsson och Mattsson (2016) att målet bygger på att styra materialflöden 

på ett så effektivt sätt som möjligt med avseende på kapitalbindning, leveransservice och 

resursutnyttjande i verksamheten. Begreppet materialstyrning syftar till att på ett 

kostnadseffektivt sätt balansera behov av material mot tillgång på material i flödet. 

Avsikten är att undvika att tillgången blir mindre än behovet samt säkerställa inleveranser.  

Det finns flertalet materialstyrningsmetoder och de vanligast förekommande är 

beställningspunktsystem och ekonomiska orderkvantiteter. Andra metoder som 

materialbehovsplanering och bestämning av orderkvantiteter bygger på ovannämnda 

metoder. Jansson och Mattsson (2016) menar att pull- och pushbaserad är två vanliga sätt 

för att karaktärisera materialstyrning. Enligt Sabri et al. (2006) är pushsystem primärt 

drivna på prognoser medan pullsystem bygger på efterfrågan. Mattsson (2003) nämner 

att det finns olika definitioner vad gäller begreppen push- och pullbaserad 

materialstyrning och definieras på följande sätt: 

 

- ”Materialplanering är av pulltyp om produktion och materialförflyttning endast 

sker på initiativ av och auktoriserat av den förbrukande aktören i materialflödet.” 

(Mattsson, 2003, s. 243). 

 

- ”Materialplanering är av pushtyp om produktion och materialförflyttning sker 

utan att förbrukande aktör auktoriserat aktiviteterna, dvs. att de istället initierats 

av den producerande aktören själv eller av en utanförstående central 

planeringsinstans i form av planer eller direkta beordringar.” (Mattsson, 2003, 

s. 243) 

 

Även Spearman, Woodruff och Hopp (1990) menar på att det inte finns någon generellt 

accepterad definition för dessa begrepp men här definieras de på följande sätt:  

 

- Pushsystem bygger på att produktionsarbete är schemalagt. 

- Pullsystem är drivna av efterfrågan. 
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3.5 Ekonomiska orderkvantiteter 

Mattsson (2003) menar att ekonomisk orderkvantitet även benämnt som Economic Order 

Quantity (EOQ) är ett välkänt begrepp inom logistik. EOQ kan beskrivas med att en 

orderkvantitet har en lämpad storlek med utgångsläge från ekonomiska beräkningar. 

Dordevic, Antic, Canglovic och Lisec (2017) menar att EOQ tillhör kategorin med 

diverse lagerhållningsmodeller med en känd deterministisk produktefterfrågan. 

Produktorderkvantiteten skall även vara bestämd för att minimera de totala produktions-

, beställnings- och lagerhållningskostnaderna. Vidare nämns det att EOQ används som 

utgångspunkt för vidareförståelse om lagerdynamiken inom lagerstyrning. Lagodimos, 

Skouri, Christou och Chountalas (2018) nämner att inom den satta tidsramen har EOQ i 

sin kompletta form med backorders funnit användbara tillämpningar för 

kostnadseffektivitet.  

 

Mattsson (2003) menar att det är vanligt att tillämpa kvadratrotsformeln, även benämnt 

som Wilsonformeln vid beräkningar av EOQ. Detta är i linje med Axsäter (1991) som 

även beskriver att orderkvantiteter kan fastställas med hjälp av Wilsonformeln. Den har 

fått en omfattande praktisk användning vid manuell och datorbaserad lagerstyrning. Det 

som ligger till grund för Wilsonformeln är följande utgångspunkter: 

 

1. Att efterfrågan är konstant och kontinuerlig.  

2. Ordersär- och lagerhållningskostnader är konstanta. 

3. Ordervolymen behöver inte bestå av ett heltal. 

4. Den beställda ordervolymen levereras direkt till lagret.  

5. Nolltolerans vid brister. 

 

Wilsonformeln vid beräkningar av ekonomiska orderkvantiteter ser ut på följande sätt: 

 

Q∗ = √
2𝐴𝑑

ℎ
 

 

Wilsonformeln bygger på den totala kostnaden per tidsenhet (C) som härstammar från: 

 

C =
Q

2
h +

d

Q
A 

 

Villkoret som ligger till grund för Wilsonformeln är följande: 

 

dC

dQ
=
h

2
−

d

Q2
A = 0 

 

 

De beteckningar som används är följande:  

 

H = lagerhållningskostnad per enhet och tidsenhet 
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A = ordersärkostnad eller uppsättningskostnad 

d = efterfrågan per tidsenhet 

Q = orderkvantitet 

C = kostnad per tidsenhet 

 

3.6 Säkerhetslager 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) förekommer osäkerhet i efterfrågan på material inom 

alla materialflöden. Det är främst osäkerhet avseende kvantitet och tid som medför de 

största utmaningarna gällande tillgången och efterfrågan i materialflöden. 

Kvantitetosäkerheter är en betydande faktor till varför osäkerheter uppstår gällande den 

framtida efterfrågan. På tillgångssidan utgör osäkerheten främst de felaktigheter som 

uppstår i aktuella lagersaldon. Vidare finns det två olika tillvägagångssätt som 

förekommer vid osäkerhets-, kvantitets- och tidsgardering. Kvantitetsgardering kan 

beskrivas med en strävan om att ha större kvantiteter tillgängliga än det förväntade 

behovet vilket är det så kallade säkerhetslagret. Vid tidsgardering tidigareläggs 

inleveranser uppsåtligen i förhållande till behovstidpunkten. Med hjälp av 

säkerhetsmekanismer som säkerhetslager eller säkerhetstider kan osäkerhetsfaktorn 

revideras. Axsäter (1991) menar även att det finns två tillvägagångssätt vid bestämmandet 

av säkerhetslagrets storlek, bristkostnad eller servicekrav. Det är oftast lättare att fastställa 

en viss servicenivå utifrån ett praktiskt synsätt.  

 

Enligt Persson, Axelsson, Edlund, Lanshed, Lindström och Persson (2017) kan ett 

optimalt säkerhetslager uppnås med hjälp av olika metoder. Säkerhetslagerskalkylering 

är en metod som är svår vid produkter med en periodisk efterfrågan, långa ledtider eller 

höga godsvärden. Prognoser kan hjälpa företag att reducera säkerhetslagernivåerna vilket 

minskar kapitalbindningen. En säkerhetslagernivå kan räknas ut med hjälp av en 

prognosutvärderingsmätning. Vidare kan säkerhetslagernivån reduceras med hjälp av en 

hög prognosprecision.  

 

3.7 Beställningspunktsystem 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) är beställningspunktsystem en metod som bygger på 

att genomföra en jämförelse mellan den nuvarande tillgängliga kvantiteten i lager och en 

referenskvantitet även kallad för beställningspunkt. När beställningspunkten underskrids 

bör en påfyllnad i lager ske. Den förväntade efterfrågan under ledtiden för återanskaffning 

avses av den kvantitet som motsvaras vid beställningspunkten. Här inkluderas även 

säkerhetslagerkvantitet för att skydda sig mot oförutsägbara efterfrågevariationer. Den 

förväntade efterfrågan kan bestämmas med hjälp av förbrukningsstatistik, prognoser eller 

summerade bruttobehov genom nedbrytning från produktionsplaner på slutproduktnivå.  

 

Nedan presenteras i figur 4 en illustration av grundprincipen för beställningspunktsystem. 

Den tydliggör kvantiteten som motsvarar beställningspunkten vilket avser den förväntade 

efterfrågan och säkerhetslagret under ledtiden. Ledtiden syftar på tid för återanskaffning. 

Säkerhetslagerkvantitet läggs till som skydd mot oberäkneliga efterfrågevariationer. Den 
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förväntade efterfrågan kan bestämmas med hjälp av förbrukningsstatistik, prognoser eller 

summerade bruttobehov (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

 
 

Figur 4. Grundprincipen för beställningspunktsystem. (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

Jonsson och Matsson (2016) menar att beräkning av beställningspunkter kan fastställas 

med följande ekvation: 

 

𝐵𝑃 = 𝑆𝐿 + 𝐸 ∗ 𝐿𝑇 

 

Beteckningar som används är följande: 

- BP = beställningspunkt 

- SL = säkerhetslager 

- E  = efterfrågan 

- LT = ledtidens längd i antal perioder (Jonsson & Mattsson, 2016) 

 

 

3.8 Ledtid 

Enligt Olhager (2013) syftar ledtid på den tid som förlöper från att ett behov av en 

aktivitet uppstår till dess att det genomförs. Det är ett tidsbegrepp som i olika 

sammanhang kan ge olika innebörd. Det finns tre typfall och dessa är följande: 

 

- Ledtid för utveckling av ny produkt. 

- Ledtid för leverans utifrån kundens perspektiv. 

- Ledtider i produktionen utifrån det producerande företagets perspektiv (Olhager, 

2013)  

 

Olhager (2013) menar att ledtiden inom utveckling av nya produkter är tiden från start till 

dess att produkten lanserats i produktionsmässigt skick. Leveranstid syftar på tiden från 

att beställning sker till att ordern levereras. Denna ledtid uppstår inte enbart mellan kund 

och producent vid beställning och leverans av slutprodukter, men även mellan leverantör 
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och producent. Syftet är att exempelvis fylla på förråd då ett behov uppstått hos en kund. 

Leveranstider kan även uppstå inom produktion vid exempelvis påfyllning av 

färdigvarulager. I detta fall definieras ledtiden som tiden från att påfyllnadsbehovet 

upptäckts till dess att order levererats in på lager. Den tredje typfallen syftar på 

produktionsledtid som innefattar den totala tiden kopplad till produktion. Den totala tiden 

benämns genomloppstid och delas in i tre delar: 

 

- Förråds- eller inköpsledtid – Inköpsledtiden syftar på leveranstiden från 

leverantör och förrådsledtid är liggtiden i förråd. 

- Produktionsledtid – syftar på tiden genom produktionens olika förädlingssteg. 

- Lagerledtid – innebär slutproduktens liggtid i ett färdigvarulager före utleverans 

(Olhager, 2013). 

 

Vidare menar Mattsson (2004) att begreppet leveransprecision definieras utifrån vilken 

utsträckning leveranstidpunkten sker mot överenskommelse mellan leverantörer och 

kund.  

 

3.9 Orderhantering  

Enligt Rushton et al. (2010) är kundorderhantering inte ett direkt huvudområde ur ett 

logistiskt perspektiv. Dock är allokering av lager väsentligt för att tillfredsställa 

kundernas och verksamhetens behov. Den främsta utvecklingen inom orderhantering har 

skett inom två specifika områden, information en inköpare tillhandahåller och 

information avseende leveranstid. Inköpare har fått större insyn vad gäller 

lagertillgänglighet vilket medför att det blivit enklare att se om kundens behov kan 

tillgodoses. Det fodras även att inköparen informerar kunden om leveransdatum, det vill 

säga förser kunden med ett leveransschema som är klart och pålitlig. Denna utveckling 

innebär inte enbart förbättrad service men förelägger disciplin vid logistikoperationer 

(ibid).  

 

Jonsson och Mattsson (2016) menar att orderhantering kan vara kostsamt och att det är 

viktigt att göra rätt från början. Kostnader som hör till orderhanteringskostnader inom en 

inköpssituation är behandling av en order på planerings-, ekonomi-, och inköpsavdelning. 

Överföring av order till leverantör eller kund via elektronisk kanal, post eller fax hör även 

till orderhanteringskostnader vid en inköpssituation.  

 

Sabri et al. (2006) nämner att förbättringar i orderhantering, lagerhållning, och 

inköpsprocesser kan upprättas med hjälp av pulldrivna system som exempelvis vendor 

managed inventory även benämnt (VMI) och Just-in-Time (JIT).  

 

3.9.1 Vendor Managed Invenetory (VMI) 

Enligt Sabri et al. (2006) tillåter VMI leverantörer att hantera och fylla på lagret fysiskt, 

det vill säga att de omhändertar alla aktiviteter i lagret. Systemet kan förbättra synligheten 

i försörjningskedjan, effektivisera materialplanering, reducera lager och förbättra 

artikeltillgängligheten. Det är en mekanism som ger leverantören möjligheten att skapa 
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inköpsorder baserad på efterfrågan från kunder. Leverantörens ansvar är att underhålla 

rätt nivåer av säkerhetslager och fördelar med VMI för kund är följande:  

 

- Reducering av lager: leverantör skapar en mer frekvent lagerbild vilket reducerar 

säkerhetslagernivåerna. 

- Reducerar brister i lager: Leverantör tar sig an ansvaret att skapa bättre 

artikeltillgänglighet och följer artikelrörelse i lager bättre än själva kunden då de 

arbetar med flertalet leverantörer.  

- Reducerar artikelotillgänglighet. 

- Reducerar lagerstyrningsaktiviteter som exempelvis dagliga saldokontroll, 

planering och orderhantering (Sabri et al., 2006).  

 

De utmaningar och begräsningar som uppstår med VMI är följande: 

 

1. Inkompletta och otydliga synligheter på grund av ineffektiv systemintegrering. 

2. Leverantör kan tillhandahålla felaktig data från kund vad gäller lager. 

3. Höga lagerkostnader påkastad på leverantör vid dålig skötsel av lager (Sabri et al., 

2006).  

 

Dessa begränsningar kan dock övervinnas genom att kunden engagerar sig i VMI 

systemet och inte ger upp innan den fulla potentialen uppnåtts. Kunden måste även förse 

leverantören med beräknade konsumtionsnivåer, nuvarande lagernivåer för alla artiklar. 

Vidare bör verksamheten införa en ny metod som bygger på att automatisera data, det vill 

säga att utbyta data gällande artikelkonsumtion, lagerstatus, prognoser och avancerade 

leveransnotifikationer (Sabri et al., 2006). 

 

3.9.2 Just in time 

Enligt Chen (2015) syftar JIT på kostnadsbaserade strategier med fokus på reduktion av 

slöseri och kostnader för att öka verksamhetens lönsamhet. JIT filosfin förespråkar 

följande: 

 

- Att producera och/eller leverera endast de nödvändiga delarna i rätt tid, till rätt 

kvantitet och använda så få resurser som möjligt. (TPS basic handbook, u.a)  

 

Vidare menar Chen (2015) att JIT definierats som en tillverkningsfilosofi för att eliminera 

alla typer av slöseri och poängterar ständiga förbättringar i tillväxt.  Den grundläggande 

premissen inom JIT är att ha rätt nivå av lager för att möta och tillgodose kundens och 

produktionens behov, inte mer eller mindre. Enligt Sabri et al. (2006) tillåter denna typ 

av metod företag att ha mindre lager vilket resulterar i lägre kapitalbindning vid råmaterial 

eller artikelhållning.  

 

3.10 Kapitalbindning 

Enligt Olhager (2013) avser kapitalbindning all material som lagerhålls i förråd, 

produkter i arbete eller färdigvarulager. Oskarsson et al. (2013) menar att kapitalbindning 
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innebär ett bortfall av möjliga intäkter vilket även benämns kapitalkostnad. Denna 

kostnad beror på räntan av frigjort kapital. Vidare menar Olhager (2013) att det finns i 

övrigt kostnader för lageryta, materialhanteringsutrustning och –personal, försäkring av 

lagerförda varor och inkurans. Jonsson och Mattsson (2016) anser att företagets totala 

kapitalbindning i lager beror på hur försörjningskedjorna i företaget är utformade och hur 

komplexa de är samt vilka metoder som används för att styra flöden.  

 

En annan faktor som styr kapitalbindning är hur samarbetet fungerar mellan kund och 

leverantör. Utformningen och styrningen av försörjningskedjor är väsentlig till minskning 

av kapitalbindning i lager. Vidare nämns det att kapitalbindning som är förknippad med 

utformning, styrning och samverkan i försörjningskedjor. Detta är förorsakad av brister i 

informationsutbyte mellan företag som finns i försörjningskedjan. Informationsgap 

existerar i de flesta försörjningskedjorna mellan kunder och leverantörer, där väsentlig 

information inte utbyts. Detta medför osäkerhet som i sin tur leder till att företag bygger 

upp olika former av säkerhetslagar mot sina kunder respektive leverantörer. 

Materialflöden som inte är perfekt synkroniserade innehåller lager som i sin tur utgör 

kapitalbindning. Dessa flöden kan dock synkroniseras och förbättras beroende på hur väl 

informationsutbytet mellan leverantör och kund fungerar (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

3.11 Sortimentsbegränsning 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) finns det i de flesta företagen materialflöden som är 

väsentliga att styra. Antalet artiklar styr hur stora arbetsinsatser som fodras inom den 

operativa styrningen. Ett stort antal artiklar leder automatiskt till ett komplext och mer 

svåröverskådligt logistiksystem. Ett brett sortiment kan vara till fördel för att sprida ut 

risker eller få en utjämning av efterfrågan på artiklar med olika säsongsvariationer.  

 

Jonsson och Mattsson (2016) menar att positiva effekter som uppstår vid begränsning av 

sortiment är substantiella då logistikaspekter kan vägas in i beslut rörande om att avveckla 

eller behålla befintliga artiklar. Effektiv sortimentsbegräsning kan uppnås med hjälp av 

exempelvis en ABC-analys. Det finns många olika effekter på företagets logistiksystem 

vid begräsning av produkt- och komponentssortiment. Administrativt betyder en 

sortimentsbegräsning att de arbetsinsatser som krävs för att styra olika materialflöden 

minskar automatiskt. Det blir mindre komplicerat att göra prognoser då verksamheten 

handskas med färre artiklar. Styrningskvaliteten kan förbättras genom att fokus läggs på 

kritiska och mer betydelsefulla artiklar. Det kan leda till en resultatpåverkan i form av 

högre leveransservice, effektivare resursutnyttjande och lägre kapitalbindning.  

 

Ur en logistiksynvinkel påverkas produktkomplexiteten av hur stort sortimentet är av 

ingående artiklar. Det är en fråga om standardisering för att begränsa sortiment och 

huvudfokus ligger på att reducera mängden olika dimensioner, materialkvalitet eller 

former som används vid produktkonstruktion och inom tillverkning (Jonsson & Mattsson, 

2016).  
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3.12 Kultur 

Rother (2009) menar att arbetssätt och verktyg bygger på organisationens värderingar och 

kultur. Det handlar om att vara en lärande organisation som motiverar förändring och 

ständiga förbättringar. Enligt Schmidt et al. (2016) har företagskultur sin utgångspunkt i 

dess grundare. Det är viktigt för ledning att visa intresse i verksamhetens personal samt 

inkludera de i processen.  

 

Bruzelius och Skärvad (2017) menar att kultur är resultatet av en kollektiv 

inlärningsprocess som består av flera lager. Det kan likna en lök och illustreras nedan i 

figur 5.  

 
Figur 5. Organisationskulturens olika lager. (Bruzelius & Skärvad, 2017). 

 

Enligt Bruzelius och Skrävad (2017) avser det första lagret är artefakter, dessa är skapade 

av människor och är allt som ses, hörs och kan kännas i en organisation. Det vill säga 

symboler som representerar organisationen. I detta fall kan det vara teknologi, produkter, 

rutiner som uttrycker och exponerar organisationens kultur. Beetendemönstret är 

nästkommande lager och baseras på invanda arbetsformer, rutiner och sätt att relatera sig 

till andra. Normer är det tredje lagret och syftar på regler och rutiner som uttrycker vad 

som är tillåtet och förbjudet. Värderingar syftar på organisationens gemensamma 

värderingar. Det avser organisationens typiska sätt att hantera olika situationer och hur 

problem löses. Det sista lagret är grundläggande antaganden som utgör det innersta lagret. 

Det skapar störst värde, men kan även vid tillfällen skapa störst problem. Antaganden kan 

vara djupt inrotade i medarbetarna vilket kan tas för givet. Fördelen med 

inprogrammerade värderingar är att det blir lättare att uppnå samförstånd inom 

verksamheten. Schmidt och Rosenberg (2017) menar därför att det är väsentligt för 

medarbetare att vara funktionsmässigt integrerade.  

 

3.13 Lean 

Enligt Modig och Åhlström (2012) bygger begreppet Lean production på Toyota 

Production system (TPS). TPS syftar till att förse högkvalitativa produkter som möter 

kunders förväntningar, och ses som en modell för företagsansvar inom och utanför 
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industrin (ArtofLean, u.å). Modig och Åhlström (2012) menar att kärnan i lean består av 

följande fyra principer: 

 

1. Teamwork. 

2. Kommunikation. 

3. Effektiv utnyttjande av resurser och eliminering av slöseri.  

4. Ständig förbättring (Modig & Åhlström, 2012). 

 

Det har även tillkommit fem nya principer med tydligare implementeringsfokus vid 

strävan om att arbeta med lean i företag, dessa är följande: 

 

1. Specificera värde med utgångspunkt från slutkund.  

2. Identifiera alla steg i flödet och eliminera de steg som inte skapar värde (slöseri). 

3. Skapa en sekvens av värdeskapande steg så att produkten flyter smidigt mot 

kunden.  

4. När flödet är etablerat, låt kunderna ”dra värde” uppströms från nästa aktivitet. 

5. När de fyra stegen ovan är genomförda börjar processen om igen och fortsätter till 

dess att ett tillstånd av perfektion har uppnåtts. Det vill säga att ett perfekt värde 

skapas utan slöseri (Modig & Åhlström, 2012).  

 

Enligt Petersson et al. (2009) syftar lean till att driva ut slöseri vilket sker genom att 

identifiera och lösa avvikelser i verksamheten. För att lyckas driva ut slöseri är det 

väsentligt att lean-principerna är väl fästa i organisations värderingar.  

 

3.13.1 Slöseri 

Enligt Josephson (2013) är termen slöseri ett väsentligt begrepp och definieras som 

”aktivitet som förbrukar resurser men som inte skapar något värde” (Josephson, 2013, 

s.49). Genom att fokusera på icke värdeökande arbete och reducera det, kan slöseri 

elimineras vilket leder till ökade resurser för värdeskapande aktiviteter. Idag finns det 

totalt åtta typer av slöseri som illustreras i figur 6 och beskrivs nedan.  

 

.  

Figur 6. 7+1 typer av slöseri. (Kasewas Värld, 2012). 
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Överproduktion - Innebär att företag tillverkar mer än det egentliga behovet. Det ses 

som den värsta typen av slöseri då den ger upphov till andra typer av slöseri.  

 

Väntan - Väntetid på material, maskiner eller annan typ av utrustning. Här ingår även 

väntetiden bakom beslut eller instruktioner om vad som ska utföras. Denna typ av slöseri 

betraktas som en aktivitet då den förbrukar resurser. 

 

Onödig lager - Binder kapitalbindning utan att skapa värde.  

 

Rörelse – Onödiga rörelser innebär slöseri av tid och pengar och gäller både personal och 

material.  

 

Omarbete - Syftar på det arbete som erfordras för att rätta till fel oavsett var i processen 

orsakerna till felen uppstår.  

 

Överarbete – Gäller arbete som utförs enligt plan men som inte skapar ytterligare värde 

för kunden. Det handlar om att försöka göra varan eller tjänsten bättre än det önskade 

behovet från kunden samt vad den betalar för.  

 

Transporter –Syftar på onödiga transporter av material, maskiner eller annan typ av 

utrustning. 

 

Medarbetarnas outnyttjade kreativitet – Syftar på all kunskap och erfarenhet som 

existerar hos de olika individerna som medverkar i ett projekt, men av olika skäl inte 

utnyttjas. En annan typ av slöseri som ingår under denna kategori är slöseri som 

uppkommer på grund av att verksamheten inte utnyttjar kompetens som finns på en annan 

plats i företaget (Josephson, 2013).  

 

3.13.2 5S 

Enligt Liker (2009) är 5S ett lean-verktyg som stärker teamwork som syftar på att 

eliminera slöseri som bidrar till misstag, defekter eller personskador. 5S illustreras i figur 

7 och de olika delarna presenteras nedan.  
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Figur 7. 5S. (Liker, 2009). 

 

Sortera - Syftar till att gå igenom det som finns på arbetsplatsen och rensa material och 

utrustning som inte erfordras eller används.  

 

Strukturera - Innebär att fastställa platser för utrustning och material, ha saker på sin 

rätta plats. 

 

Städa - Innebär att hålla rent på sin arbetsplats, alla städar sin utrustning och områden. 

Det är även viktigt att göra rent efter användning och kontrollera för eventuellt underhåll. 

 

Standardisera - Betyder att upprätta tavlor med produktionsplan och – uppföljning, 

lampsystem, färgkoder och materialrutor för att upprätthålla de tre första S:en.  

 

Skapa vana/självdisciplin - Innebär att ledning granskar arbetet regelbundet för att 

upprätthålla disciplinen (Olhager, 2013).  

 

Enligt Liker (2009) finns 5S till för att skapa en process för ständiga förbättringar av 

arbetsmiljön. Det är viktigt att förstå att 5S används för att synliggöra befintliga problem. 

Genom att tillämpa 5S på ett korrekt sätt kan det bli en del av processen med visuell 

styrning. Visuella styrningar är någon form av kommunikationsintegrering som gör det 

möjligt att se med egna ögon hur ett arbete skall utföras samt om det avviker från det 

standardiserade arbetssättet. Ett visuellt styrmedel kan vara något simpelt som en tavla 

som tydliggör vilka verktyg som ska vara på den specifika stationen samt hur ett arbete 

skall utföras. Sådana visuella styrmedel kan effektivt förbättra ett arbetsflöde. Det har 

även en positiv inverkan på anställda då de får en god uppfattning vad gäller på den 

arbetsplats de blivit tilldelade.  

 

3.13.3 Standardiserat arbetssätt  

Enligt Olhager (2013) är standardisering ett nyckelelement för kvalitetssäkring. Att 

utveckla och förlita sig på standardiserade arbetssätt garanterar inte enbart höga 
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kvalitetsnivåer. Det håller även upp produktionstakten och ger en utgångspunkt för 

arbetet med ständiga förbättringar. Det är viktigt att använda sig endast av pålitlig och 

välanvänd teknik som passar både personal och processer i verksamheten. Ny teknik 

anammas först efter att de genomgått tester och utvärderingar. Liker (2009) menar att 

grunden till ständiga förbättringar och kvalitet ligger bakom standardiserade arbetssätt. 

Om kvalitet skall uppnås är det väsentligt för företag att implementera standardiserade 

arbetssätt.  

 

3.13.4 Kaizen – ständiga förbättringar 

Enligt Olhager (2013) finns det ingen process som anses vara perfekt och därför finns det 

alltid utrymme för förbättringar. Den grundläggande filosofin för ständiga förbättringar 

är idag Kaizen. Begreppet innebär att alla medarbetare på alla nivåer i verksamheten söker 

hela tiden nya sätt för att effektivisera och förbättra nuvarande arbetssätt. Kaizen kräver 

att det finns tydlighet i vad som ska uppnås och att det sätts upp klara mål för förbättringar. 

Vidare menas det att fokus bör ligga på vad som bör göras och inte vad som kan göras. 

För att uppnå ständiga förbättringar har konceptet ”5 varför” inom Kaizen upprättats. Det 

används för att identifiera grundorsaken till problem och genom att ställa sig frågan varför 

fem gånger är det enklare att bestämma rätt åtgärd för problemet. Grundorsaken kan ligga 

i ett annat område än där problemet upptäcks. Genom att ifrågasätta det uppenbara svaret 

vid första frågan kan grundorsaken upptäckas.  

 

3.13.5 Genchi genbutsu – gå till källan 

Olhager (2013) menar att förbättringar uppnås vid upptäckandet av ett problem. Det är 

därför väsentligt att förstå problemet. Begreppet Genchi genbutsu innebär att ”gå till 

källan” direkt och se det med egna ögon istället för att förlita sig på information från 

andra. Detta för att få en fullständig och korrekt bild av problemet. Syftet är att finna fakta 

som är nödvändig för att fatta korrekta beslut långsamt, bygga konsensus och slutligen 

uppnå ett uppsatt mål. Liker (2009) menar att det är viktigt för människor att lära sig se 

slöseri med egna ögon för att inse vad grundorsaken till problemet är och sedan ställa sig 

frågan varför problem uppkommer. Vidare menas det med Genchi genbutsu att 

arbetsproblemet inte kan förstås förrän personal eller ledning går dit själv och undersöker 

det.  

 

3.14 Kraljic matris 

Montgomery, Ogden och Boehmke (2017) menar Kraljic var först med att introducera en 

omfattande portföljinriktning för inköp och anskaffningshantering. Kraljic matris är idag 

den dominerande metoden byggd på litteratur och är grunden för inköpsstrategier för 

många organisationer. Vidare menar Montgomery et al. (2017) att portföljmatrisen 

klassificerar produkter utifrån två dimensioner, den externa och interna dimensionen. Den 

externa dimensionen syftar på anskaffningsrisk/komplexitet som avser faktorer gällande 

leverantörer och marknadsutbud. Den interna dimensionen syftar på betydelsen av inköp 

vilket avser värde- och betydelsepåverkan gällande en produkt.  
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För att underlätta urvalsprocessen att välja en lämplig relationsnivå till leverantörerna kan 

en matrismodell i enlighet med figur 8 tillämpas. Modellen delar in artiklar i fyra 

kategorier utifrån tillgänglighet på marknaden och dess betydelse för verksamheten. 

Kritiska artiklar för produktionen eller artiklar som kan påkalla ökade 

produktionskostnader anses ha högre betydelse för verksamheten. Vidare står 

tillgängligheten på marknaden i relation till antalet leverantörer som kan leverera artikeln  

(Mattsson, 2012). Gelderman och Van Weele (2003) menar att alla fyra kategorier kräver 

ett distinkt tillvägagångssätt gentemot leverantörer. Icke-kritiska artiklar kräver effektiva 

processer, produktstandardisering, ordervolym och lageroptimering. Hävstångsartiklar 

kan nyttja sin köpkraft genom målprissättning och produktsubstitution. Flaskhalsartiklar 

orsakar stora risker och problem och kräver därför volymförsäkring, leverantörkontroll, 

säkerhetslager och reservplaner vid problem.  

 

Figur 8. Kraljic matris. Egen ritad. (Mattsson, 2012). 

 

3.15 Automatisering 

Automatisering syftar till tillämpningen av mekaniska, elektroniska- eller datoriserade 

system som med små mänskliga insatser eller på hand kan åstadkomma värdeförädling. 

Det är brukligt att skilja på totalautomatisering där inga mänskliga insatser erfordras samt 

partiell automatisering som delvis kräver mänsklig styrning eller övervakning. 

Automatisering har traditionellt brukats inom tillverkningsindustrin, men har på senare 

tid aktualiserats inom administration för att minska administrationskostnader och ledtider 

(Mattsson, 2012). Magnusson och Olsson (2009) menar att ledningsaktiviteter i allt större 

utsträckning är beroende av omfattande informationshantering. Den teknologiska 

utvecklingen har medfört möjligheter att effektivisera beslutsfattande genom 

administrativ informationsbearbetning och automatisering. Mattsson (2012) beskriver att 

automatisering kan tillämpas i en rad av administrativa uppgifter vilket kan vara 

inrapportering, mottagning, uppdatering eller behandling av information. 

  

Hävstångsartiklar

•Samordna verksamhet

Strategiska artiklar

•Långsiktig samverkan

Icke kritiska artiklar

•Effektivisera rutiner 

Flaskhalsartiklar

•Säkerställa leverans
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Företags affärssystem innehåller ofta stora mängder information som antingen överförts 

från filer eller andra system. Det är även vanligt att det sker inrapportering manuellt i 

systemen. Den manuella inrapporteringen av information erfordrar ofta omfattande 

arbetsresurser och det finns en betydande risk för brister i och med den mänskliga faktorn. 

Därav kan inrapportering vara ett väsentligt område för effektivisering (Mattsson, 2012).   
 

För att effektivisera överföringen av information mellan affärssystem och kraftigt 

reducera den manuella hanteringen kan filöverföringsteknik som Electronic Data 

Interchange även benämnt som EDI eller Extensible Markup Language (XML-) 

transaktioner tillämpas (Mattsson, 2012).  Sabri et al. (2006) menar att 

informationsdelningskrav är väldigt komplexa inom försörjningskedjor. Affärsprocesser 

varierar väldigt mycket mellan industrier samt mellan olika företag inom samma industri. 

Vidare menas det att EDI har utvecklats för att hjälpa företag att utbyta affärsdokument. 

EDI utvecklades främst för att minimera och om möjligt eliminera den mänskliga faktorn 

för att effektivisera och förbättra affärsprocesser till ett billigare pris. Även Mitsugi, Sato, 

Yokoishi, Tashiro, Eda, Sato och Kishi (2013) menar att EDI är ett verktyg som består av 

definitioner såsom affärsdokument, arbetssätt och kommunikationsprotokoll för att utföra 

affärstransaktioner bland företag. Ett EDI system kan hjälpa företag att registrera in 

väsentlig data som sedan kan utbytas med företag. EDI används globalt inom diverse 

områden och dessa är följande: 

 

- Finanssektorn 

- Materialhantering 

- Transport 

- Inköp 

- Distribution 

- Försäkring (Sabri et al. 2006) 

 

EDI system är en viktig faktor i försörjningskedjans synlighetssystem. Mitsugi et al. 

(2013) nämner även att Evolved Packet Core (EPC) är en uppsättning av standarder 

gällande identifikationsdatastrukturen som tillvaratar metoder och 

applikationssamverkan för att bilda en objektnivå i försörjningskedjans synlighetssystem. 

En kombination av EPC och EDI kan möjliggöra bra affärsoperationer till följd av en 

automatiserad inköpsorderspridning.  Kyusakov, Mäkitaavola, Delsing och Eliasson 

(2011) menar att XML i kombination med andra verktyg är ett starkt val vid anslutning 

av olika affärssystem. Efficient XML Interchange även benämnt EXI är en binär 

representation av XMLs informationsverktyg och är konstruerad för kompakthet och hög 

prestation. Fördelen med EXI är den höga kompaktheten vid specifika kodningar, 

kapabiliteten att bevara alla funktioner i XML dokument och effektiva processalgoritmer. 

 

Tidigare studier visar att majoriteten av den information som inrapporterats i affärssystem 

kommer ifrån ett annat affärssystem. Trots detta är det inte ovanligt att det saknas 

systemstöd vilket medför att informationen inte kan förflyttas mellan affärssystemen utan 

kräver manuell inrapportering. Det går i dessa fall att argumentera för att förmånerna med 

digital informationsdelning gått förlorad. För att uppnå en automatiserad 
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informationsöverföring krävs att EDI och andra filöverföringstekniker tillvaratas 

(Mattsson, 2012).  

 

3.16 Prioritering 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) är det viktigt att prioritera olika variabler för att 

uppnå bästa möjliga lönsamhetseffekt. Genom att minska den totala kapitalbindningen i 

lager, produktion och under transport kan avkastningsgraden förbättras. En förbättrad 

avkastningsgrad motsvarar en minskning i onödiga kostnader och i materialflödet. 

Kostnader kan orsakas av exempelvis långa omställningstider, icke nödvändiga köp, 

onödig administration vid inköp eller vid låg fyllnadsgrad i transporter. Det är väsentligt 

att införa prioriteringstänk i försörjningskedjan för att effektivisera arbetssättet. Vidare 

menar Jonsson och Mattsson (2016) att det är viktigt att prioritera diverse nyckeltal för 

att ständigt arbeta gentemot uppsatta mål och effektivisera verksamheten.  

 

Sanches, Terlizzi, De Oliveira och De Moraes (2017) menar att framgång i exempelvis 

projekt beror på olika faktorer men två väsentliga faktorer är prioriteringstänk och hög 

motivation bland personal vilket även flertalet studier påvisat. Det krävs att fokus ligger 

på att prioritera produkter som är kritiska vid inköp samt vilka resurser som ska allokeras. 

Det är viktigt att prioritera värdeskapande aktiviteter och minimera kostnader samt 

eliminera onödiga ledtider, då det kan ha en påverkan på verksamhetens lönsamhet. 

Mathiyazhagan, Datta, Bhadauria, Singla och Krishnamoorthi (2017) menar att en 

process som identifierar faktorer och drivkrafter kan skapas. Med hjälp av information 

kan ett effektivare arbetssätt upprättas vilket kan vara mer gynnsamt för verksamhetens 

lönsamhet. 

 

Staniok (2016) menar att det är viktigt att först framställa ett mål då medarbetare får bättre 

förståelse av vad som förväntas av dem. Vidare nämns det att prestation kan förbättras 

vid förståelse av vad det faktiska målet är. Det är essentiellt för företag att tydliggöra 

målet och vad som skall prioriteras. Medarbetare förväntas prestera efter specifika mål 

och inte utifrån förmåga eller situation. Personalens engagemang gentemot ett mål är en 

stark förutsägelse till prestation. Det är därför väsentligt att ha god kommunikation samt 

involvera personal i tidigt skede. Vidare menar Staniok (2016) att målprioritering är 

värdefull då ledning kan lyfta fram vilken riktning verksamheten satsar på samt hur 

medarbetare ska utföra sitt arbete i processen. Vid prioritering av mål kan även nya 

initiativ, riktlinjer och allokering av tid samt andra resurser uppnås.  

 

3.17 ABC-klassificering  

ABC-klassificering innebär att lagerartiklar indelas i tre grupper: A – artiklar med högt 

värde och låga volymer, C – artiklar med lågt värde och stora volymer samt B – artiklar 

som utgör gråzonen där emellan. Denna mekaniska indelning fastställer olika typer av 

kategorier som fodrar definierad hantering och kontroll. Begränsningarna med 

traditionell ABC-klassificering är att den endast tar hänsyn till ett kriterium, den årliga 

dollar användningen (Liu, Liao, Zhao & Yang, 2016). Torabi, Hatefi och Pay (2012) 

menar att en vidareutveckling av ABC-klassificeringssystem har uppkommit på senare 

tid och att det uppstått en rad modeller med multikriterier. 
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Multi-Criteria Inventory Classification Begreppet MCIC utbringades på 80-talet av 

Flores och Whybark. Konceptet åskådliggör svårigheterna som kan uppstå vid 

lagerhantering baserat på singel kriterier, då det är flera väsentliga faktorer som en 

beslutfattare bör iaktta (López-Soto et al., 2017). Liu et al. (2016) beskriver att en stor 

variation av modeller med multi-kriterier föreslagits de senaste decennierna. Iqbal och 

Malzahn (2017) påvisar att flera svagheter uppstår vid användning av 

klassificeringsmodeller som baseras på ett kriterium. Deras resultat indikerar att fler 

kriterier som rangordnas påverkar genomförbarheten, därav rekommenderas multi-

kriterier modeller för att uppnå effektivitet. 

 

Liu et al. (2016) menar att det blivit uppenbart att kriterier som lagerkostnad, ledtid, 

hållbarhet, tillförlitlighet samt hur kritisk artikeln är för verksamheten är av betydelse för 

klassificeringssystemets utformning.  Balajia och Kumar (2014) menar att aspekter som 

efterfrågan, order storlek och lagerkapacitet även kan utgöra kriterium. Det finns en 

mängd kriterier som kan vara väsentliga för företags lagerhållning vilket skiljer sig mellan 

olika verksamheter. Vidare finns en rad olika modeller som tar hänsyn till olika kriterium 

för att tillfredsställa olika verksamheters behov.  
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4. Nulägesbeskrivning 
 

I avsnittet presenteras en beskrivning av fallföretaget, deras organisationsstruktur för 

inköp, affärssystem och nuvarande artikelklassificering. Vidare beskrivs inköpsprocessen 

för förrådsinköp i sju steg för att skapa en tydlig bild efter nuvarande arbetssätt och 

utmaningar.   

 

 

4.1 Fallföretag 

BillerudKorsnäs är ett tillverkande företag med över 150 års erfarenhet av skogsbruk och 

pappersindustrin. Koncernen har sina rötter från bolagen Billerud och Korsnäs som 

genom en sammanslagning bildade BillerudKorsnäs år 2012. Företaget har en stark 

mission om att utmana kommersiella förpackningslösningar för en mer hållbar 

utveckling. Inom koncernen finns idag 4400 anställda och huvudkontoret är lokaliserat i 

Solna.  

 

4.1.1 Organisationsstrukturen för inköp 

BillerudKorsnäs har sammantaget sju produktionsanläggningar varav fem återfinns i 

Sverige, se figur 6. Organisationsstrukturen för inköp utgörs av tre element; projektinköp, 

strategiska inköp och försörjningen. Något förenklat arbetar de strategiska inköparna med 

övergripande upphandlingar medan projektinköparna ansvarar för omfattande projekt och 

investeringar.  

 

 
Figur 6. Organisationsstrukturen för förrådsinköp. Egen ritad.  

 

Det tredje elementet är försörjningen som utgörs av operativa inköpare med syfte att 

tillgodose verksamheternas dagliga behov av tjänster, förbrukningsartiklar och 

reservdelar. Det finns två huvudkategorier av inköp inom försörjningen, fritextorder och 

förrådsinköp som är aktuell för denna studie. Förrådsinköp avser artikelförda enheter som 

förbrukningsartiklar och reservdelar, medan fritextorder utgör resterande inköp inom 

försörjningen. På anläggningen i Gävle arbetar normalt tre inköpare inom försörjningen 

dock är en tjänst vakant just nu vilket innebär att en del arbetsuppgifter tillfälligt flyttas 

över till Frövi. De tre operativa inköparna har normalt ett uppdelat ansvar för hanteringen 

Skärblacka 
Frövi/ 

Rockhammar
Gävle

Strategiska inköp Projekt inköp Försörjningen

FörrådsinköpFritextordar

Karlsborg Gruvön
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av förrådsinköp. Arbetsfördelningen har varit att en inköpare ansvarat för 

orderläggningen, en annan för hanteringen av ordererkännande och den tredje ansvarat 

för leveransbevakningen.  

 

4.2 Affärssystem  

Idag används det inom koncernen två olika affärssystem IFS och Maximo. Bakgrund till 

det är att Billerudkoncernen använde affärssystemet IFS och Korsnäskoncernen Maximo 

innan sammanslagningen till BillerudKorsnäs år 2012. Anläggningarna Gävle och 

Frövi/Rockhammar tillämpar fortsatt Maximo medans Skärblacka, Karlsborg och Gruvön 

har behållit IFS. Den förändring som skett i samband med sammanslagningen till 

Billerudkorsnäs är att IFS uppdateras så att Skärblacka, Karlsborg och Gruvön idag har 

samma version av affärssystemet. De två affärssystemen är dock inte kompatibla och 

insynen är idag begränsad mellan de anläggningar som har olika system.  

 

4.3 Artikelklassificering 

BillerudKorsnäs anläggningar har ett gemensamt system för artikelklassificering genom 

Standard Solutions Groups (SSG) och deras artikelregister som benämns SKC. Enligt 

SSG (u.å) används deras artikeldatabas av ett 30-tal industrier och 8000-leverantörer. I 

databasen finns det totalt 650 000 anläggningsartiklar och samtliga artiklar är grupperade 

i ett klassningsträd med sex nivåer. Artiklarna som registreras i SKC databasen får ett 

unikt SKC-nummer tilldelat. Fördelen med denna typ av databas är att det via SKC:s 

register går att se vilka anläggningar som brukar samma artikel. Leverantörer kan även 

föreslå ersättningsartiklar vid utgående sortiment via SKC:s register. Vid registrering av 

nya artiklar i SKC kategoriseras artiklarna i klassningsträdet där ursprungstillverkarens 

fabrikat och referensbeteckning anges. Vidare anges även kompletterande uppgifter som 

variantbeteckning, dimension och förpackningsstorlek. 

 

Anläggningen i Gävle har idag omkring 35 000 artiklar som är registrerade och har 

tilldelats ett SKC-nummer. Uppläggningen av nya artiklar i SSG:s databas genomförs av 

maskinregistret som är den arbetsenhet med störst teknikkunskap. När registreringen är 

genomförd och artikeln tilldelats ett SKC-nummer sänder maskinregistret över 

uppgifterna till centralförrådet som tillhandahåller upplägg av nya artiklar i 

affärssystemet. Det tilldelade SKC-numret från SSG blir även enhetens artikelnummer i 

affärssystemet.  

 

Vid registrering i affärssystemet får varje artikel en separat dokumentationsbild där 

artikeltyp, driftsäkerhetsklass, ledtid, beställningspunkt, pris, vald leverantör och annan 

relevant information registreras. 

 

De artikeltyper som behandlas inom förrådsinköp är: 

- S artiklar – Ingår i den dagliga saldokontrollen och köps mot beställningspunkt. 

- K artiklar – Kritiska artiklar som vid reservation identifieras vid saldokontroll. 
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Driftsäkerhetsklassningen sker endast av reservdelar och bedömning genomförs av 

maskinregistret innan artikeln läggs upp i affärssystemet. Klassningen utgörs av tre nivåer 

och nivå ett är den högsta driftsäkerhetsklassningen vilket indikerar att artikeln är kritisk 

för verksamheten. Det som ligger till grund för bedömningen är reservdelens placering i 

maskiner eller utrusning. Vid inregistrering i affärssystemet anges även antalet kritiska 

placeringar för varje driftsäkerhetsklassnivå för att skapa en god helhetsbild över hur 

kritisk artikel är för verksamheten.  

 

Ledtiden som registreras i affärssystemet anges av leverantören innan uppläggning av 

artikel sker och baseras på offert, avtal eller överenskommelse. Den angivna 

beställningspunkten (BP) som registreras i affärssystemet fastställs av centralförrådet 

eller maskinregistret beroende på vilken typ av artikelförd enhet registrering avser.  

 

- Reservdelar - Maskinregistret bedömer BP för reservdelarna med bakgrund av 

driftsäkersäkerhetsklass och ledtid.   

- Förbrukningsartiklar - Bedömning sker främst av centralförrådets personal, BP 

fastställs utifrån ledtid och förpackningsstorlekar. 

Vald leverantör för artikeln eller prissättning vid inregistrering av nya artiklar baseras på 

offert eller avtal. Det bör även tilläggas att artikelns dokumentbild fodrar löpande 

uppdatering eftersom variabler som exempelvis pris, ledtid, leverantörer och BP kan 

förändras över tid.  

 

Problematik som omger SKC och uppläggningen av nya artiklar i affärssystemet är att 

icke-kritiska förbrukningsartiklar kan bli knutet till leverantör eller fabrikat. Det innebär 

exempelvis att om toalettpapper av fabrikatet A lagts upp i SKC-registret och 

artikelnummer registrerats i affärssystemet så bör inte leverantörer bytas ut om inte den 

nya leverantören har fabrikat A. Det går att redigera uppgifterna om fabrikat i 

affärssystemet men då förloras syftet med SKC-registret och gemensamma 

artikelnummer. Det som sker om fabrikat redigeras i affärssystemet är att uppgifterna i 

SKC-register inte kommer uppdateras eftersom andra anläggningar använder 

artikelnumret. I dessa fall har istället nya artikelnummer upprättats via SKC för att det 

inte ska finns motstridiga uppgifter i affärssystemet och SKC-registret. Tillvägagångsätt 

har medfört att ett likvärdigt toalettpapper kan ha flertalet artikelnummer i affärssystemet 

som är bundet till olika fabrikat och leverantörer.  

 

För att reducera antalet artikelnummer kan mindre väsentliga förbrukningsartiklar istället 

norm-klassas vid uppläggningen i SKC-databas. Normklassningen innebär att artikeln 

blir oberoende av fabrikat eller andra specifika uppgifter. Det innebär att icke-kritiska 

artiklar som idag har flertalet olika artikelnummer till följd av det nuvarande arbetssättet 

kan enas under ett gemensamt artikelnummer. Denna problematik är Billerudkorsnäs väl 

medvetna om och arbetet mot fler normartiklar har på börjats för att minska antalet 

artikelnummer och underlätta bytet av leverantör.  
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4.4 Inköpsprocessen för förrådsartiklar 

Förrådsinköp utgör en viktig funktion i BillerudKorsnäs verksamhet för att tillgodose 

interna kunders behov. Inköpsprocessen skiljer sig något emellan i de olika bruken och i 

denna studie studeras tillvägagångssättet på anläggningen i Gävle. Studien är avgränsad 

till förbrukningsartiklar samt reservdelar som tillsammans utgör förrådsinköp. Det går att 

i grova drag beskriva inköpsprocessen för förrådsartiklar med sex steg vilket illustreras i 

figur 7. Inköpsprocessen för förrådsinköp berör flera enheter och de operativa inköparna 

arbetar främst med stöd av centralförrådet och maskinregistret. Inköpsprocessen berörs 

även av ekonomiavdelningen som ansvarar för fakturahantering och transportenheten 

som tillhandahåller interna transporter från centralförråd till interna kunder på 

anläggningen.  

 

Figur 7. Inköpsprocessen. Egen ritad. 

 

•Behov påkallas genom inköpsreservationer, 
förplockning eller oplanerade uttag. Steg 1 - Behov

•Centralförrådet genomför saldokontroll, 
kontrollerar och godkänner inköpsrekvisitioner. Steg 2 - Inköpsrekvisitioner

•Inköpsavdelningen kontrollerar, sammanställer och 
godkänner  inköpsrekvisitioner samt upprättar, 
granskar och godkänner inköpsorder.

Steg 3 - Inköpsorder

•Inköpsavdelningen följer upp, tar emot och 
registerar ordererkännande.Steg 4 - Ordererkännande

•Inköpsavdelningen ansvarar för leveransbevakning 
av inköpsorder. Steg 5 - Leveransbevakning

•Ekonomiavdelningen övervakar och automatiskt 
matchar faktura mot inköpsorder.Steg 6 - Faktura

•Centralförrådet mottager, kontrollerar och 
registrerar inkommade leveranser. 

•Transport ansvar för intern transport till slutkund. 
Steg 7 - Inleverans
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4.4.1 Steg ett - Behov 

Det första steget i inköpsprocessen är att det uppstår ett behov vilket påkallas av 

centralförrådet eller beställare ute i verksamheten i enlighet med figur 8.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Behov. Egen ritad. 

 

När behov identifieras ute på anläggningen bör inköpsreservationer upprättas. Syftet med 

inköpsreservationer är att underlätta artikelhanteringen i centralförrådet och säkerställa 

att materialbrist inte uppstår. Inköpsreservationer skapas ofta med bakgrund av att en 

arbetsorder blivit utfärdad och reservationerna läggs elektroniskt in i affärssystemet. 

Beställaren väljer manuellt önskad artikel och kvantitet. Affärssystemet föreslår däremot 

ett önskat leveransdatum utifrån artikelns ledtid. Denna process är ofta smidig och 

beställaren kan vända sig till centralförrådets personal vid frågor eller vägledning. Det 

som ibland ställer till besvär är det förvalda leveransdatumet som inte är i enlighet med 

beställarens behov eller att det önskade leveransdatumet som väljs av beställaren redan 

har passerat. Det fodras att beställaren kontrollerar och redigerar önskat leveransdatum 

när inköpsreservationen upprättats. Vidare har affärssystemet ingen tidsbegränsning 

bakåt i tiden för önskat leveransdatum. Det betyder att beställaren kan fylla i ett önskat 

leveransdatum som redan passerat. När detta sker skapas ibland förvirring och irritation 

hos leverantörerna som får del av det önskade leveransdatumet i inköpsordern.  

 

Behov kan även påkallas av centralförrådet genom att lagersaldot förändras till följd av 

oplanerade uttag eller förplockning. Centralförrådets personal arbetar löpande med att 

förplocka och färdigställa inköpsreservationer inför utleverans. De artiklar som 

förplockats registreras som hårdreserverat i affärssystemet fram till utleverans, vilket 

påverkar det tillgängliga lagersaldot, därmed saldokontrollen.   

 

4.4.1.1 Nyckeltal inköpsrekvisitioner  

Enligt centralförrådets statistik har 2635 inköpsreservationer behandlats under första 

kvartalet 2018. I graf 1 illustreras antalet inköpsreservationer som visas över tid, 

vertikalaxeln anger antal inköpsreservationer och horisontellaxelen visar veckorna under 

tidsperioden 1 januari till 31 mars år 2018. De mörka partierna som utgör serie 1 är 

inköpsreservationer som funnits registrerade vid dagens start. Vidare illustrerar de ljusare 

partierna i serie 2 inköpsreservationer som upprättats samma dag som behovet.  

Centralförrådet har valt att skilja på inköpsreservationer som upprättats i förväg och de 

som upprättats samma dag eftersom förrådets leveransprecision kan påverkas av den 

faktorn.  

 

Beställare 
 

Centralförrådet 

Inköpsreservation 
Uttag eller 

förplockning 

Behov 
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Graf 1. Inköpsreservationer för kvartalet 2018. Egen ritad. 

 

Vidare illustreras centralförrådets leveransprecision för inköpsreservationer i graf 2. I 

grafen har både inköpsreservationer som upprättats samma dag och de med längre 

förbehåll summerats. De blåa delarna i serie 1 visar när centralförrådet tillgodosett 

beställarens behov och levererat inköpsreservationen vid rätt tidpunkt.  Vidare visar de 

röda delarna i serie 2 när inköpsreservationer inte levererats. Den sammantagna 

statistiken för första halvåret år 2018 visar att centralförrådets leveransprecision för 

inköpsreservationer är 88 procents.  

 

 
Graf 2. Centralförrådets leveransprecision. Egen ritad.  

 

4.4.2 Steg två – Inköpsrekvisitioner  

Det andra steget i inköpsprocessen är att förrådsassistenten dagligen genomför en 

saldokontroll. Det betyder att affärssystemet föreslår inköpsrekvisitioner (IR) för de 

artiklar som uppnått BP. Problematiken som omger saldokontrollen är att det finns 

ledtider som är inkorrekta i affärssystemet samt att systemet är utformat efter 

kalenderdagar och inte arbetsdagar. Leverantörer härleder ofta ledtiden till arbetsdagar 

vilket inte tas i beaktning av affärssystemet. 

 

I figur 9 illustreras en tidsaxel, de mörka markeringarna i tidsaxeln utgör helger eller 

andra röda dagar då leverantörer normalt inte arbetar. I exemplet upprättar en beställare 

den 1 maj en inköpsreservation på en artikel och anger önskat leveransdatum den 1 juni.  
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Den angivna ledtiden i affärssystemet är åtta kalenderdagar vilket är inaktuellt då den 

verkliga ledtiden är tio arbetsdagar. Denna differens medför att om en IR upprättas vid 

affärssystemets BP den 25 maj kommer artikeln inte att finnas på plats vid beställarens 

önskade leveransdatum den 1 juni. Inleverans kommer ske först den 8 juni, det vill säga 

10 arbetsdagar efter BP. Det innebär att inleveransen sker 5 arbetsdagar efter den interna 

kundens önskade leveransdatum, trots att beställaren upprättat en inköpsreservation i god 

tid. Den sena inleveransen kan påverka beställarens arbete och planering. Utfallet i detta 

exempel kan vara att planerade underhåll blir försenade till följd av att IR inte upprättats 

vid rätt tidpunkt.  

 
Figur 9. Beställningspunkt inköpsreservation. Egen ritad. 

 

För att kompensera de felaktiga ledtiderna som finns i affärssystemet och tillfredsställa 

interna beställares behov, justerar förrådsassistenten urvalet vid saldokontrollen. Syftet är 

att säkerställa att inleverans sker till det önskade leveransdatumet med bakgrund av de 

felaktiga ledtiderna som finns i affärssystemet. Det förrådsassistenten gör vid justeringen 

är att ställa upp omfånget i saldokontrollen för inköpsreservationer med 30 dagar. Det 

innebär att saldokontrollen identifierar alla inköpsreservationer de 30 kommande 

kalenderdagarna istället för att enbart identifiera inköpsreservationer vid BP som 

illustreras i figur 9. 

 

I figur 10 illustreras en ny tidsaxel som visar hur justeringen och de höjda omfånget vid 

saldokontroll påverkar utfallet för artikeln i de tidigare exemplet. Beställare lägger som 

tidigare en inköpsreservation den 1 maj, det önskade leveransdatumet är 1 juni och 

artikelns ledtid är fortsatt tio arbetsdagar. Skillnaden är nu att inköpsreservation kommer 

att identifieras redan den 3 maj vid saldokontroll eftersom det är 30 kalenderdagar innan 

önskat leveransdatum. Det som sedan sker är att leverantören redan den 3 maj får en 

inköpsorder med förbehåll att det önskade leveransdatumet är 1 juni.  
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Figur 10. Beställningspunkt för inköpsreservation vid justering. Egen ritad. 

 

När inleverans sedan infaller är det upp till leverantören att datumet delges i 

ordererkännandet.  Det kan vara så att leverantören efterlever det önskade 

leveransdatumet 1 juni. Ett annat utfall är att leverantören skickar artikeln omgående den 

3 maj vilket ger inleverans redan den 16 maj. Bakgrunden till denna osäkerhet är att 

BillerudKorsnäs inte mäter leverantörernas leveransprecision. Det går inte att följa upp 

om leverantörer efterlever det önskade leveransdatumet.  Artikeln kan i teorin levereras 

mellan den 16 maj - 1 juni och den uppföljning som sker är endast mot leverantörens 

ordererkännande.    

 

Den positiva aspekt som justeringen i saldokontrollen medför är att inleveransen 

sannolikt sker innan behovet och att den interna kundens behov tillfredsställs. En andra 

aspekt är att inleveransen kan ske 1 eller 13 arbetsdagar innan behovet vilket betyder att 

hanteringen kring artikeln ökar. Istället för att centralförrådet enbart kontrollerar 

inleveransen och direkt sänder den till intern kund behöver artikeln märkas upp, 

lagerhållas och hanteras igen vid utleverans till kund. En tredje aspekt som inte denna 

justering av saldokontrollen tar i beaktning är om den verkliga ledtiden är längre än 30 

kalenderdagar. Det innebär att om den angiva ledtiden i affärssystemet är 25 

kalenderdagar och den verkliga 45 kalenderdagar så korrigerar inte saldokontrollen den 

felaktiga ledtiden. En fjärde aspekt är att justeringen av saldokontrollen inte angriper 

problemet med felaktiga ledtider vilket även påverkar leveransprecisionen för artiklar 

som inte reserverats.  

 

När förrådsassistenten genomfört den dagliga saldokontrollen och affärssystemet 

föreslagit IR, sker en manuell bedömning av varje IR. Förrådsassistenten får upp en 

sammanställning med aktuella IR och går därefter in på den översta för att på börja 

kontrollen. Det förrådsassistenten granskar är att varje IR-rad/artikel som ingår i IR är 

korrekta och att det totala ordervärdet inte är för lågt. Flertalet leverantörer har ett 

minimumvärde för inköpsorder, om värdet understigs tillkommer en extra avgift. För att 

undvika denna extra kostnad har förrådsassistenten två alternativ, det första alternativet 

är att öka orderkvantiteten för att ackumulera inköpsrekvisitionens värde. Det andra 
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alternativet är att ta bort IR så att den synliggörs igen vid nästa saldokontroll. Tanken är 

då att fler artiklar från samma leverantör har efterfrågats och att ordervärdet ökat. 

Förrådsassistenten gör även en bedömning gällande IR-radernas giltighet och vid 

osäkerhet går förrådsassistenten vidare till artikelns dokumentationsbild. Detta för att 

tillhandahålla ytterligare information gällande BP, lagersaldo och reservationer. Varje IR 

godkänns därefter separat av förrådsassistenten och en saldokontroll tar cirka 40 minuter 

att genomföra. De godkända IR registreras automatiskt i affärssystemet och blir synliga 

för de operativa inköparna.  

 

4.4.3 Steg tre – Inköpsorder  

Det tredje steget i inköpsprocessen är att en operativ inköpare på inköpsavdelningen tar 

ställning till IR som förrådsassistenten godkänt. Den operativa inköparen kontrollerar 

samt sammanställer IR innan det godkänns och omvandlas till en inköpsorder (IO). Det 

som sedan sker är att IO godkänns och order skickas elektroniskt till leverantören. Denna 

process illustreras i figur 11 för att skapa en mer överskådlig bild över de olika momenten.  

 
Figur 11. Upprättande av inköpsorder. Egen ritad. 

 

Det första momentet är att inköparen påbörjar kontrollen genom att söka fram i 

affärssystemet de IR som förrådsassistenten tidigare godkänt. Affärssystemet framställer 

då en lista i enlighet med bild 1, där samtliga IR sammanställts. Det är viktigt i detta 

moment att inköparen anger (=GAV) som står för Gävle eftersom inköparen kan ha 

behörighet att genomföra inköp för flera anläggningar.  Uppgifterna som inköparen nu 

får ta del av är densamma som förrådsassistenten tagit ställning till. Den information som 

anges är leverantörsnummer och leverantörens namn vid markering ett. Vidare går det 

vid markering två att utläsa IR:s totalpris, det är dock inte angivet vilken valuta som avses. 

Det går även till vänster om markering tre utläsa vilket datum IR upprättats samt av vem.  
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Bild 1. Inköpsrekvisitioner.  

 

För att inköparen nu ska kunna genomföra en bedömning av IR går inköparen igenom 

varje rekvisition separat och momentet är densamma som förrådsassistenten tidigare 

genomfört. Inköparen klickar in på den översta IR och får då fram informationen som 

illustreras i bild 2. De uppgifter som nu går att utläsa är vilka IR-rader/artiklar som ingår 

i IR, antalet som ska beställas samt i vilken enhet. Vidare går det att utläsa styckepris, 

kostnad per IR-rad och totalpris men inte vilken valuta som avses. För att tillhandahålla 

den informationen måste inköparen gå till artikelns dokumentationsbild. Inköparen kan 

även utläsa önskat leveransdatum som baseras på inköpsreservation eller leverantörens 

ledtid.  

 

 
Bild 2. Granskning av inköpsrekvisition. 

 

Inköparen kontrollerar IR-raderna i bild 2 svepande och väljer därefter ut artiklar som 

”sticker ut”. Det som fångar inköparens öga kan vara artikelns beskrivning eller IR-radens 

kostnad. För varje artikel inköparen uppmärksammar och som erfordrar större kontroll 

måste inköparen klicka in på artikelns dokumentationsbild för att få fram ytterligare 

information. Genom att trycka på artikelns IR-rad kommer inköparen vidare till artikelns 

dokumentationsbild som visualiseras med bild 3.  

 

1 2 3 
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Bild 3. Artikelns dokumentations bild. 

 

I artikelns dokumentationsbild tillhandahålls uppgifter om tillgängligt saldo, fysiskt 

saldo, antalet inköpsreservationer, driftsäkerhetsklass och senaste uttag från 

centralförrådet. Informationen är väsentlig för att inköparen ska kunna genomföra en 

korrekt bedömning av IR-raden. När inköparens informationsbehov tillgodosetts vidtas 

åtgärder vid misstänkta felaktigheter och IR-raden ackumuleras. Därefter upprepas 

moment för nästa IR-rad som fångar inköparens uppmärksamhet till dess att samtliga IR-

rader är granskade och IR är redo för sammanställning och godkännande.  

 

Moment två är att inköparen kan sammanställa och komprimera IR som är till samma 

leverantör för att reducera antalet IO som genereras. Finns det två eller flera IR till samma 

leverantör kan funktionen ”kopiera IR-rader till IO” tillämpas. Denna funktion används 

dock begränsat eftersom saldokontrollen sker dagligen och artiklarna grupperas direkt 

efter leverantör under samma IR. Ett annat hinder för att tillämpa funktion ”kopiera IR-

rader till IO” är att om det finns två IR till samma leverantör och om artiklar som ingår i 

IR har olika avtal går det inte att sammanställa till en IR.  

 

Avslutningsvis godkänns och omvandlas samtliga IR separat till IO, momentet illustreras 

i bild 4. Momentet är något tidskrävande och det fodrar att inköparen genomför flera klick 

för varje IR. Vidare är processen likvärdig den som förrådsassistenten tidigare genomfört 

när IR upprättades. Det inköparen gör är att trycka på ”skapa inköpsorder” sedan på 

”Autonumera” som ger IO ett identifikationsnummer.  Därefter klicka ”OK” på frågan 
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om att en IO ska upprättas. Avslutningsvis måste inköparen klicka på den gröna pilen 

som bläddrar vidare till nästa IR.  Proceduren upprepas därefter till dess att samtliga IR 

är godkända och omvandlade till IO. 

 
Bild 4. Godkännande av inköpsrekvisition.  

 

I det fjärde momentet söker inköparen fram en sammanställning av de IO som väntar på 

godkännande och därefter godkänns IO separat i enlighet med bild 5. Det fodras även i 

detta moment att inköparen genomför upprepande klick för att godkänna IO. Det första 

steget är att klicka på ”autoattest”, därefter ”Ja” på frågan om orden ska skickas till 

leverantören och sedan bläddra fram nästa IO genom att klicka på den gröna pilen.  

  
Bild 5. Godkännande av inköpsorder.  

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 
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Inköpsordern skickas vid godkännande automatiskt till respektive leverantör via mejl. Det 

finns dock undantag från detta tillvägagångssätt och det är när inköpsorderns värde 

överstiger inköparens behörighet. I detta fall skickas inköpsordern först för att bestyrkas 

eller attest. 

 

4.4.3.1 Nyckeltal inköpsorder  

Enligt inköpsavdelningens statistik upprättas årligen 50 000 inköpsorder på de svenska 

anläggningarna. Inköpen avser direkt material, indirekt material och underhåll.  Antalet 

inköpsorder per anläggning åskådliggörs i graf 3 och totalt stod anläggningen i Gävle för 

32% av orderläggningen år 2017.   

 

 

 
Graf 3. Antalet inköpsorder 2017. Egen ritad. 

 

I graf 2 åskådliggörs fördelningen av IO-rader mellan de olika bruken, statistiken visar 

att 170 000 IO-rader lagts totalt år 2017, varav 63 600 hör till anläggningen i Gävle.  
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Graf 4. Egen ritad. 

 

Vidare var andelen IO-rader som utgjorts av artikelfört material 43% för anläggningen i 

Gävle vilket ger drygt 27 000 IO-rader som är kopplade till förrådsinköp.  

 

4.4.4 Steg fyra - Ordererkännande 

I steg fyra inväntar inköparna ordererkännande (OE) från leverantörerna vilket bör ske 

inom 72h via epost. Inköparen följer dagligen upp och skickar påminnelser till de 

leverantörer som inte skickat OE inom tidsramen. För att kontrollera används ett separat 

program som benämns BK-price, där en Excelfil med OE som saknas tillhandahålls. 

Förklaringen till att ett BK-price används är att affärssystemet saknar systemstöd för att 

tillhanda informationen direkt.  I Excelfilen går det att utläsa vilka IO som saknas OE 

samt vilken leverantör det gäller samt deras mejladress. Normalt grupperas Excellistan 

efter datum så att de senaste IO placeras överst. Inköparen söker sedan efter IO i sin 

mejlinkorg för att kontrollera så att OE inte inkommit och registrering enbart uteblivit. 

Därefter skickas manuellt en påminnelse till varje leverantör via mejl och processen 

upprepas sedan för nästa IO i Excel filen.  

 

När OE meddelats av leverantören är det sedan inköparens uppgift att manuellt 

kontrollera prissättningen i OE mot artikelns pris i affärssystemet, fylla i leverantörens 

ordernummer, kontrollera kvantitet och leveransdatum. Finns det en differens mellan OE 

och det registrerade priset i affärssystemet går det i artikelns dokumentationsbild att ta 

fram historik över artikelns tidigare inköpspris. Den operativa inköparen kan även vid 

osäkerhet vända sig till maskinregistret för rådgivning gällande reservdelars prissättning, 

då differensen kan vara stor om det var länge sedan artikeln införskaffades. När inköparen 

fastställt att leverantörens pris är korrekt redigeras prisuppgifterna i affärssystemet om så 

erfordras.  
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Vidare bör även inköparen kontrollera att OE:s leveranstid överensstämmer med 

registrerade inköpsreservationer så att inte materialbrist uppstår. Inköparen fyller därefter 

i leveransdatum plus två arbetsdagar i kalender som illustreras i bild 7, markering ett.  

 

 
Bild 7, Inregistrering av leveransdatum.  

 

Bakgrunden till att det läggs till två arbetsdagar är för uppackning, kontroll och 

registrering i centralförrådet vid inleverans. Det är vanligt att IO innehåller flera IO-rader 

med olika leveransdatum vilket inte affärssystemet tar hänsyn till. Leverantörens 

ordernummer registreras vid markering två i bild 7 och har IO-raderna olika 

leveransdatum skrivs datumen för respektive IO-rad manuellt i samma ruta.  Det är endast 

den IO-rad med längst leveransdatum som registreras i kalendern.  

 

Den problematik som är bunden till detta tillvägagångssätt är att leveransbevakningen 

sker mot det angivna datumet i kalendern. Det innebär att om en IO har fem IO-rader med 

olika leveransdatum, kommer inte försenad leverans att synliggöras vid 

leveransbevakning förrän det registrerade datumet i kalendern passerat. Det innebär 

konkret att om det finns flera leveransdatum sker leveransbevakning endast mot den IO-

rad med längst leverans, och om övriga är försenade synliggörs detta inte. En annan 

aspekt med nuvarande tillvägagångssätt är att artiklarnas BP är bestämda med hänsyn till 

ledtiden och inte ledtiden plus två arbetsdagar.  

 

4.4.5 Steg fem - Leveransbevakning 

Arbetet med leveransbevakning sker två dagar i veckan och utförs av de operativa 

inköparna. Affärssystemet har inte systemstöd för leveransbevakning och därför används 

BK-price för att sammanställa en Excelfil med de IO som är försenade. 

Leveransbevakningen sker manuellt och inköparen ser i Excelfilen vilka IO som är 

aktuella. Det första steget är att inköparen söker fram IO i affärssystemet för att 

kontrollera vilka IO-rader som saknas. Det andra steget är att inköparen manuellt skickar 
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en förfrågan till leverantören gällande varför inleveransen uteblivit. I mejlet anger även 

inköparen vilka IO-rader och kvantitet som saknas för att undvika onödiga följdfrågor 

och extra hantering. Avslutningsvis skriver inköparen in i IO att en påminnsele är skickad 

till leverantörer och vilket datum uppföljningen skett.   

 

4.4.6 Steg sex - Faktura 

Steg 6 i inköpsprocessen är fakturor från leverantörerna som inkommer till 

ekonomiavdelningen i Gävle. Fakturorna matchas automatiskt mot respektive 

inköpsorder om prisuppgifterna överensstämmer. Vid prisdifferens på mer än 10 procent 

per IO-rad eller 1000 kr skickas fakturorna till de operativa inköparna för attest. I dessa 

fall kontrollerar inköparen fakturan mot ordererkännande samt kontaktar leverantören vid 

felaktigheter. Den manuella fakturahanteringen kan vara påtaglig för de operativa 

inköparna eftersom det finns felaktiga prisuppgifter i affärssystemet till följd av att 

avtalspriser inte uppdaterats.   

 

4.4.7 Steg sju - Inleverans 

Inleverans sker alltid på Gävles centralförråd, där leveransens följesedel kontrolleras mot 

IO för att säkerställa att rätt artiklar och kvantitet levererats. Vid differens eller andra 

felaktigheter kontaktas de operativa inköparna som sköter kontakten med leverantörerna. 

Förrådspersonalen ansvarar därefter för uppackning, märkning och lagerhållning av 

artiklarna tills de fodras ut i verksamheten. Centralförrådet ansvarar för både packning av 

inköpsreservationer och kontakt med transport som sköter utleverans vid större 

leveranser. 
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5. Analys  
 

Nedan presenteras en analys i två delar där studiens frågeställningar analyserats utifrån 

nulägesbeskrivningen och den teoretiska referensramen. 

 

 

 

5.1 RQ1 Vilka faktorer är av betydelse för att effektivisera orderhanteringen? 

Studiens första frågeställning utgörs av vilka faktorer som är av betydelse för att 

effektivisera orderhanteringen. Dessa faktorer analyseras och behandlas i avsnitt 5.1.1 till 

5.1.8. 

 

5.1.1 Artikelklassificering 

BillerudKorsnäs i Gävle har idag omkring 35 000 artiklar inregistrerat i affärssystemet.  

Den utmaning som identifierats är att förbrukningsartiklars artikelnummer ibland orsakar 

omarbete i enlighet med Josephsons (2013) beskrivning. De fodras en genomgång av 

samtliga artiklar i affärssystemet för att effektivisera orderhanteringen. Det är av prioritet 

att reducera antalet artiklar som till följd av felaktiga ledtider, felaktig prissättning eller 

uppläggning mot leverantör orsakar omarbete för verksamheten. Mattsson (2012) menar 

att effektiv överföring av information kan ske genom filöverföringsteknik som 

exempelvis EDI. Sabri et al. (2006) anser att systemet har utvecklats för att hjälpa företag 

utbyta information per automatik, och minimera eller om möjligt eliminera den mänskliga 

faktorn.  

 

Vidare kan det även finnas flera aspekter som påverkar kvaliteten av de registrerade 

förrådsartiklarna. Liker (2009) menar att grunden till ständiga förbättringar och kvalitet 

ligger bakom standardiserade arbetssätt. BillerudKorsnäs bör implementera ett 

standardiserat arbetssätt för att motverka att nya artiklar läggs upp mot SKC:s register 

och felaktigt registreras i affärssystemet. 

 

Antalet artiklar styr hur stora arbetsinsatser som fodras för den operativa styrningen. Ett 

stort antal artiklar kan leda till ett mer komplext och svåröverskådligt logistiksystem. 

Vidare är det är viktigt att uppdatera affärssystemet och begränsa sortimentet utifrån det 

faktiska behovet. Målet med sortimentsbegränsning är att effektivisera 

styrningskvaliteten vilket syftar på att identifiera kritiska och icke kritiska artiklar. De 

kan uppnås med hjälp av exempelvis en ABC-analys (Jonsson och Mattsson, 2016). 

Betydelsefulla faktorer som lagerkostnad, ledtid, hållbarhet, tillförlitlighet samt hur 

kritisk en artikel är har en inverkan på verksamhetens lönsamhet och bör prioriteras. De 

aspekterna är väsentliga för verksamhetens lagerhållning och långsiktiga lönsamhet (Liu 

et al., 2016; Balajia et al. 2014). 

 

5.1.2 Behov 

De genomförda observationerna på centralförrådet har skapat en djupare förståelse för 

hur BillerudKorsnäs tillgodoser sina interna kunders behov. Det som uppmärksammades 
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tidigt var hur framtida behov identifierades och behandlades. Inköpsreservationer är ett 

bra redskap som underlättar för centralförrådet att säkerställa att materialbrist inte 

uppstår. Bergman & Klefsjö (2012) nämner att det mest väsentliga för en verksamhet är 

strävan efter uppfyllandet, eller helst överträffandet av kundernas behov och 

förväntningar.  Statistiken från centralförrådet avslöjar att leveransprecisionen för 

inköpsreservationer är god, i genomsnitt tillgodoses 9 av 10 interna kunders behov vilket 

är bra under de givna förutsättningarna. En substantiell andel av inköpsreservationerna 

upprättas under arbetsdagen med ett omgående behov vilket försvårar en högre 

leveransprecision.  

 

Jonsson och Mattsson (2016) menar att det är väsentligt för verksamheten att försöka 

undvika att tillgången blir mindre än behovet, trots att oväntade behov kan uppkomma. 

Det är en utmaning som centralförrådet möter i arbetet med att förbättra 

leveransprecisionen. Jonsson och Mattsson (2016) menar att det förekommer osäkerhet i 

efterfrågan på material inom alla materialflöden. Det är främst osäkerhet avseende 

kvantitet och tid som medför de största utmaningarna. Det går att tillämpa 

säkerhetsmekanismer som säkerhetslager eller säkerhetstider för att reducera 

osäkerhetsfaktorn. Persson et al. (2017) framhäver att ett optimalt säkerhetslager kan 

uppnås med hjälp av säkerhetslagerskalkylering eller prognosutvärderingsmätning. 

BillerudKorsnäs använder delvis säkerhetsmekanismer idag för att säkerställa att behovet 

tillgodoses. Det finns dock en problematik kring att artiklarnas BP ibland fastställs utifrån 

ledtider som är inkorrekta eller inte överensstämmer med affärssystemets kalenderdagar. 

Det går inte att fastställa rätt BP eller säkerhetslager om inte den angivna ledtiden i 

affärssystemet är korrekt.  

 

Vidare framkom det att önskat leveransdatum vid inköpsreservationen ibland utgör ett 

hinder. Det som kan ske är att beställaren missar att korrigera det önskade 

leveransdatumet efter behov eller väljer ett datum som redan passerat. Josephson (2013) 

menar att omarbete till följd av fel är ett klassiskt slöseri som bör elimineras.  Olhager 

(2013) belyser att standardisering är ett nyckelelement för kvalitetssäkring. Det är givet 

att BillerudKorsnäs bör införa ett standardiserat arbetssätt som fastställer att beställaren 

aktivt måste välja önskat leveransdatum. Det är även viktigt att en tidsbegränsning bakåt 

i tiden för önskat leveransdatum implementeras. O’Brien (2015) betonar vikten av att 

upprätthålla goda leverantörsrelationer vilket kan försvåras om de önskade 

leveransdatumet redan passerat när IO skickas till leverantören.    

 

5.1.3 Inköpsrekvisitioner 

I nulägesbeskrivningen beskrivs hur förrådsassistenten dagligen genomför en 

saldokontroll och att affärssystemet föreslår IR för de artiklar som uppnått BP. Den 

problematik som identifierats är att det finns ledtider i affärssystemet som är inkorrekta, 

dock är inte omfattningen kartlagd eller fastställd. Det finns även frågetecken kring hur 

stor del av problemet som går att härleda till att affärssystemet är utformad efter 

kalenderdagar. Det som däremot går att konstatera att det är besvärande och sannolikt 

kostsamt att inte IR föreslås av affärssystemet vid rätt tidpunkt. Jonsson & Mattsson 
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(2016) menar att det är viktigt att använda beställningspunktsystem för att uppnå en 

effektiv orderhantering.  

 

Centralförrådet har valt en arbetsmetod för att prioritera och säkerställa att 

inköpsreservationernas behov tillgodoses. Det sker genom att omfånget för 

inköpsreservationer vid saldokontroll höjs med 30 kalenderdagar. Detta tillvägagångsätt 

medför att den angivna BP i affärssystemet för artiklar med mindre än 30 kalenderdagars 

ledtid förbises om artikeln reserverats.  För dessa artiklar upprättas IR schablonmässigt 

30 kalenderdagar innan behovet förutsatt att artikeln inte redan finns på lager. Det är dock 

tveksamt om en effektiv orderhantinghantering kan uppnås utifrån de premisserna. 

Jonsson & Mattsson (2016) menar att beställningspunktsystem bygger på att 

säkerhetslager, efterfrågan och ledtiden är fastställd.  

 

Det som dock är av stort värde för BillerudKorsnäs belyser Olhager (2013) med Genchi 

genbutsu, att ”gå till källan”. För att BillerudKorsnäs ska kunna uppnå en effektivare 

orderhantering måste roten till problem identifieras och åtgärdas. Olhager (2013) lyfter 

även fram Kaizen och konceptet ”5 varför”. Det kan tyckas basalt men det kan vara av 

värde att ställa sig frågan varför ledtiderna är felaktiga i affärssystemet och sedan upprepa 

processen till dess att källan till problemet identifierats. De negativa aspekter som 

justeringen av saldokontrollen kan medföra bör ses som sekundära. Självfallet är det inte 

ekonomiskt försvarbart att det troligen sker en onödig dubbelhantering och lagerhållning 

av artiklar, eller att justeringen inte är tillräcklig för reservationer med lång ledtid. Det är 

dock inte källan till problemet, utan sekundära påföljder som uppkommer för att 

kompensera för rotorsaken.  

 

En annan aspekt av saldokontrollen är att den genomförs dagligen vilket sannolikt generar 

ett större antal IO än om kontrollen skulle ske två dagar i veckan. Jonsson och Mattsson 

(2016) menar att orderhantering medför orderhanteringskostnader vilket är ett starkt 

argument för att reducera antalet dagar som saldokontrollen genomförs. 

 

5.1.4 Inköpsorder 

Det som framkommit vid intervjuer och observationer är att i vissa moment saknas visuell 

och lättillgänglig information i affärssystemet. Denna problematik blir tydlig vid både 

saldokontroll och orderläggning då granskning av IR genomförs. Granskningen av IR-

raderna är resurskrävande och inte värdeskapande för de interna kunderna (Modig & 

Åhlström, 2012). Det går att argumentera för att den dubbla kontrollen av IR-rader som 

sker idag är överarbete och en form av slöseri (Josephson, 2013). Förutsatt att den 

registrerade ledtiden och beställningspunkten är rätt bör affärssystemet föreslå korrekta 

IR vilket inte motiverar dubbelkontroll. 

 

Vidare går det att förorda att om kontroll fodras bör momentet underlättas för att reducera 

de icke värdeskapande aktiviteterna. Jonsson och Mattsson (2016) menar att 

orderhantering kan vara kostsamt och det är viktigt att göra rätt från början. Detta skulle 

kunna ske genom att den visuella bilden för IR-raderna utvecklades och var mer 

överskådlig. Den information som ofta efterfrågas vid bedömning av IR-rader saknas i 
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affärsbilden. Detta leder till onödiga klick i affärssystemet enbart för att tillgodose 

informationsbehovet. De erfordrar att den som granskar IR-raderna uppmärksammar och 

urskiljer IR-rader av prioritet eftersom det tidsmässigt är oförsvarbart att gå igenom 

samtliga IR-rader. Tidsåtgången och kvaliteten av granskningen skulle sannolikt 

förbättras om tillgängligt saldo, fysiskt saldo, BP, senaste uttag och inköpsreservationer 

fanns synligt på IR-raderna. Detta eftersom den som granskar IR-raderna enklare skulle 

kunna bedöma vilka IR-rader som bör prioriteras för närmare kontroll. Vidare är det vid 

en bedömning av IR-rader en försvårande omständighet att priset men inte valutan finns 

på IR-raderna. Det kräver goda kunskaper om vilken valuta leverantörer använder och 

vid osäkerhet omotiverade klick i affärssystemet för att tillgodose informationsbehovet. 

Ett alternativ hade varit att priserna på IR-raderna automatiskt omvandlas till svenska 

kronor för att underlätta och förbättra kontrollen.  

 

5.1.5 Ordererkännande  

I studien har det framkommit att hanteringen av OE är omfattande och något tungarbetad. 

Statistiken visar att drygt 16 000 inköpsorder upprättades i Gävle under år 2017 vilket ger 

en god indikation över hur många OE som manuellt hanterats av inköpsavdelningen. Det 

är dock inte fastställt hur stor andel som utgjorts av förrådsinköp, men att hanteringen är 

tidskrävande har framkommit både vid intervju och observation.  Matsson (2012) menar 

att automatisering kan tillämpas för att minska administrationskostnader, ledtider och att 

inrapportering är ett väsentligt område för effektivisering. Det är även i linje med 

Yokoishi et al. (2013) som menar att EDI kan vara ett bra hjälpmedel för att utbyta 

väsentlig information mellan företag. Hanteringen av OE är inte enbart tidskrävande, men 

kan även ses som en form av slöseri.  Josephson (2013) menar att slöseri är aktiviteter 

som förbrukar resurser men inte tillför något värde. Det går att argumentera för att den 

beskrivningen stämmer in på den manuella hanteringen av OE.  

 

BillerudKorsnäs skulle sannolikt minimera felaktigheter, effektivisera resursnyttjande 

och frigöra resurser till värdeskapande aktiviteter om hantering av OE automatiserades. 

Mattsson (2012) menar att på senare tid har automatisering aktualiserats inom 

administration för att minska administrationskostnader och ledtider. Magnusson och 

Olsson (2009) menar att ledningsaktiviteter i allt större utsträckning är beroende av 

omfattande informationshantering. Den teknologiska utvecklingen har medfört 

möjligheter att effektivisera beslutsfattande genom administrativ 

informationsbearbetning och automatisering.  

 

Registreringen av OE påverkar även leveransbevakningen och försvårar en mätning av 

leverantörernas leveransprecision vilket kan ses som motivationsfaktorer för ett förändrat 

arbetssätt. Det fodras att registreringen av OE är av god kvalitet eftersom de utgör 

grunden och hårddata för andra delar av inköpsprocessen.   

 

Det som ytterligare skapar komplexitet är att det vid registrering av OE läggs till två 

arbetsdagar för intern hantering i centralförrådet. Spearman et al. (1990) menar att 

pullsystem är drivna av efterfrågan och behov. Vidare menar Chen (2015) att den 

grundläggande premissen inom JIT är att ha rätt nivå av lager för att möta och tillgodose 
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kundens behov, inte mer eller mindre. Det är svårt för BillerudKorsnäs att uppnå JIT då 

leverantören själv kan avgöra när inleveransen ska ske och därefter lägger inköpare på 

två extra dagar för intern hantering. För att BillerudKorsnäs ska kunna leverera 

förrådsartiklar i rätt tid, till rätt kvantitet och använda så få resurser som möjligt är JIT 

filosofin en betydande aspekt (TPS basic handbook, u.å). 

 

5.1.6 Leveransbevakning 

I studien framkom att tillvägagångsättet för registrering av OE medför att 

leveransbevakningen endast sker mot den IO-rad med längst leveransdatum. Det kan 

betyda att leveranser av kritiska artiklar kan utebli utan att uppföljning sker, då IO-rader 

inte identifieras vid leveransbevakningen. Liu et al. (2016) menar att olika typer av 

artiklar fodrar en definierad hantering och kontroll samt att ABC-klassificering kan vara 

ett redskap. Leveransbevakning som sker idag ger inte de förutsättningar som fodrar 

definierad hantering och kontroll. Det som istället sker är att exempelvis en jacka och en 

reserverad reservdel får en likvärdig leveransbevakning, då det är svårt att urskilja vilka 

försenade IO som är av prioritet. Jonsson och Mattsson (2016) menar att det är väsentligt 

att prioritera olika variabler för att ge bästa möjliga lönsamhetseffekt. 

 

Axsäter (1991) menar att materialflöde från leverantör till slutkund är av stor betydelse 

för att uppnå en effektiv lagerstyrning. För att förbättra och höja kvaliteten på 

leveransbevakningen bör den ske på IO-rad nivå. Vidare är det av betydelse att artiklar 

med högre prioritet lätt kan identifieras vid leveransbevakning. Detta skulle kunna ske 

genom att artiklar med hög driftsäkerhetsklass eller som har inköpsreservationer knutna 

till sig markeras vid leveransbevakning. Liker (2009) menar att visuell styrning kan 

användas för att identifiera vad som avviker från standard. Vid leveransbevakning bör de 

IO-rader som har hög driftsäkerhetsklass eller inköpsreservationer knutna till sig 

färgmarkeras för att skapa en god överblick över vad som bör prioriteras.  

 

Vidare går det att diskutera vad som är av prioritet eller värdeskapande för 

BillerudKorsnäs. Det går att argumentera för att artiklar som är knutna till en intern kund 

genom en inköpsreservation bör ha en högre prioritet. Självklart är att samtliga artiklar 

som köps in är av betydelse för verksamheten. Det är dock mindre motiverat att 

leveransbevaka artiklar som inte är kritiska, bundna till arbetsorder eller planerade 

arbeten. Bergman och Klefsjö (2012) menar att det är en viktig kvalitetsfråga att uppfylla 

och tillgodose kundernas behov vilket motiverar att leveransbevakning av 

inköpsreservationer prioriteras.   

 

För att kunna reducera leveransbevakningen fodras att leverantörernas leveransprecision 

kartläggs och följs upp. Mattsson (2004) menar att begreppet leveransprecision definieras 

utifrån i vilken utsträckning leveranstidpunkten sker mot överenskommelse mellan 

leverantörer och kund. Det finns dock flera utmaningar med att mäta leveransprecision, 

frågan för BillerudKorsnäs är om den ska ske mot önskade leveransdatum eller mot OE 

som registreras i affärssystemets kalender. Vidare utgör de två arbetsdagarna som läggs 

till för intern hantering ett hinder eftersom det påverkar nyckeltalet om kalender utgör 

referenspunkt vid leveransprecisionsmätningen.  
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5.1.7 Faktura  

BillerudKorsnäs fakturahantering är idag automatiserad vilket är i enlighet med Mattsson 

(2012) som beskriver att automatisering kan tillämpas i en rad av administrativa 

uppgifter. Vidare är syftet med automatisering att reducera den manuella hanteringen och 

resursförbrukningen. Det är dock en förutsättning att informationen som används vid 

automatisering är korrekt för att systemet ska uppfylla sitt syfte. BillerudKorsnäs har idag 

priser i affärssystemet som är inaktuella vilket genererar manuell fakturahantering för de 

operativa inköparna. Förrådsartiklarnas prissättning är inte konstant utan förändras över 

tid vilket fodrar kontinuerlig uppdatering. Yokoishi et al. (2013) förordar EDI för att 

underlätta informationsflödet mellan företag. Det är i linje med Mattsson (2012) som 

menar att EDI effektiviserar överföringen av information mellan affärssystem och kraftigt 

reducerar den manuella hanteringen. 

 

5.1.8 Inleverans 

Det BillerudKorsnäs kan göra för att effektivisera orderhanteringen i centralförrådet är 

att arbeta mer mot JIT (Chen, 2015). I praktiken skulle det innebära att leverantörer 

efterlevde det önskade leveransdatumet och dubbelhantering av reserverade artiklar 

skulle kunna reduceras. Nakandala et al. (2017) anser att en optimal lagerstyrning är 

eftersträvansvärt då lagerhanteringskostnaderna utgör en betydande kostnad.  

 

5.2 RQ2 Vilka metoder finns det för att prioritera artiklar? 

Det finns en rad olika metoder för att prioritera artiklar. I denna studie har välkända 

modeller som Kraljic matris och ABC-klassificering lyfts fram. Vidare har även 

arbetsmetoder som VMI och sortimentbegräsning framhållits.  

 

Ett effektivt inköpssystem kan upprättas med hjälp av diverse inköpsstrategier för olika 

typer av förrådsartiklar. Montgomery et al. (2017) menar att Kraljic matris är den 

dominerande metoden idag som bygger på litteratur. I modellen kan artiklar klassificeras 

utifrån de externa- och interna dimensionerna. Kraljic modellen kan även utgöra 

referenspunkt för att välja rätt relationsnivå till leverantörerna. Gelderman et al. (2003) 

menar att olika typer av artiklar fodrar skilda förhållningsätt till leverantörerna. Vidare 

finns det stora skillnader mellan hur icke kritiska artiklar, hävstångsartiklar, 

flaskhalsartiklar och strategiska artiklar bör hanteras för att uppnå en optimal effekt. 

ABC-klassificering är en liknade modell som Liu et al. (2016) lyfter fram. I modellen 

grupperas artiklar i tre kategorier utifrån den årliga dollarförbrukningen. Det bör dock 

tilläggas att det finns ett flertal vidareutvecklade varianter av ABC-klassificeringssystem 

med multikriterier (Torabi et al. 2012).  

 

BillerudKorsnäs har idag ingen strategi för att prioritera eller urskilja förrådsariklar som 

är av stort värde för verksamheten. Det skapar utmaningar vid orderhanteringen eftersom 

det inte enkelt går att utskilja artiklar av högre prioritet. Vidare talar det för att metoder 

som Kraljic eller ABC-klassificering skulle effektivisera orderhantingen genom att 

resurser och fokus allokerades till de kategorier av artiklar som är viktigast för 

verksamheten. Modeller som ABC-klassificering eller Kraljic kan även utgöra grunden 

för andra effektiviseringsverktyg. Jonsson och Mattsson (2016) menar att 
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sortimentbegränsning kan vara en bra metod för att begränsa de arbetsinsatser som krävs 

för att styra olika materialflöden. Styrningskvaliteten kan förbättras genom att fokus läggs 

på kritiska och mer betydelsefulla artiklar. Vidare kan sortimentbegränsning ge upphov 

till högre leveransservice, effektivare resursutnyttjande och lägre kapitalbindning. 

 

Det går även att tillämpa arbetsmetoder som VMI med leverantörstyrda lager för att öka 

synligheten i försörjningskedjan, reducera lagernivåer och förbättra 

artikeltillgängligheten (Sabri et al., 2006). Ett alternativ för BillerudKorsnäs hade kunnat 

vara att tillämpa VMI för vissa typer av förrådsartiklar för att minska arbetsbelastningen. 

Vidare skulle ett sådant tillvägagångssätt även möjliggöra att resurser allokeras till 

värdeskapande aktiviteter. Ett annat alternativ som skulle vara till fördel är att 

automatisera inköp av förrådsartiklar som beställs in regelbundet för att frigöra resurser 

till de artiklar som är av högre prioritet. Denna automatiserade grupp skulle exempelvis 

kunna utgöras av icke kritiska artiklar med utgångspunkt från Kraljic matris eller ABC-

klassificering. 
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6. Rekommendationer till BillerudKorsnäs 
 

I detta kapitel presenteras identifierade problem och förbättringsförslag på kort- och 

lång sikt i punktform. 

 

  

6.1 Identifierade problem 

 

6.1.1 Artikelklassificering 

- Felaktigheter i affärssystemets artikelregister 

- Ledtider 

- Beställningspunkt 

- Prissättning 

- Brist på standardiserade arbetssätt för artikelregistrering 

 

6.1.2 Behov 

- Saknar tidsram för önskat leveransdatum vid reservationer 

- Manuell korrigering av önskat leveransdatum 

 

6.1.3 Inköpsrekvisitioner 

- Manuella bedömningar av IR  

- Visuell och lättillgänglig information saknas i affärsbilden 

- Affärssystemet är byggd på kalenderdagar och inte arbetsdagar 

- Justering i saldokontroll 

- Dagliga saldokontroll påverkar antalet inköpsorder 

 

6.1.4 Inköpsorder 

- Manuella bedömningar av IR  

- Visuell och lättillgänglig information saknas i affärsbilden 

 

6.1.5 Ordererkännande 

- Manuell hantering av OE 

6.1.6 Leveransbevakning 

- Svårigheter att identifiera inköpsorder av prioritet 

- Leveransbevakning sker enbart mot den IO-rad med längst leveransdatum 

- Svårigheter vid mätning av leveransprecision 

6.1.7 Faktura 

- Manuell hantering till följd av felaktiga prisuppgifter i affärssystemet 

6.1.8 Inleverans 

- Dubbelhantering till följd av det önskade leveransdatumet inte efterlevs 
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6.2 Förbättringsförslag på kort sikt 

- Tillämpa standardiserade arbetssätt för artikelregistrering 

- Sortimentsbegränsning, uppdatering och rensning av artiklar i affärssystem 

- Tillämpa Kaizen, Genchi Genbutsu för att finna rotorsaken till problem 

- Arbeta ständigt med att eliminera alla former av slöseri 

- Tillämpa visualisering för att underlätta ett standardiserat arbetssätt 

- Mäta leveransprecision för leverantörerna för att kartlägga nuläget 

 

6.3 Förbättringsförslag på lång sikt 

- Implementera EDI system 

- Implementera VMI för visa förrådsartiklar 
- Automatisera vissa inköp av förrådsartiklar 

- Sträva efter JIT konceptet 

- Uppgradera affärssystem 
- Arbeta med arbetsdagar och inte kalenderdagar 
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7. Slutsats 

 

Nedan presenteras studiens slutsats som baseras på analyskapitlet och studiens 

frågeställningar.  

 

 

Studiens syfte var att analysera och effektivisera orderhantering för förrådsartiklar med 

utgångspunkt från olika artiklars prioriteringar. I studien framkom det att förrådsartiklar 

som är bunden till inköpsreservationer är av högre prioritet för BillerudKorsnäs 

verksamhet. De faktorer som är av betydelse för att effektivisera orderhanteringen är 

följande: 

 

- Korrekt information i affärssystemet – Det fodras att betydande variabler som 

pris, ledtid och beställningspunkt löpande uppdateras i affärssystemet.  

- Ökad automatisering – Manuella bedömningar är resurskrävande och icke 

värdeskapande för kunderna. 

- Standardiserade arbetssätt – Genom standardiserade arbetssätt synliggörs 

felaktigheter och det utgör även grunden för ständiga förbättringar. 

- Mäta väsentliga nyckeltal – Det fodras god kunskap om nuläget för att fatta rätt 

beslut vid effektiviseringsarbete.   

 

Identifierade metoder för prioritering av artiklar är följande: 

 

- ABC-klassificering – Innebär att lagerartiklar delas in i tre grupper för att 

möjliggöra en differentierad artikelhantering. 

- Kraljic matris – En klassificeringsmodell med två dimensioner som skapar 

förutsättningar för uppdelad orderhantering där väsentliga artiklar för 

verksamheten kan prioriteras.   

- VMI – Leverantören övertar orderhanteringen samt påfyllnad av lager. Denna 

metod kan möjliggöra att leverantörer kan ansvara för icke kritiska artiklar medan 

interna resurser allokeras till förrådsartiklar med högre prioritet. 

- Sortimentsbegräsning – Syftar till att uppdatera och begränsa artikelsortimentet 

för att minska resurserna som fordras vid den operativa styrningen. 
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Studiens bidrag 

Studien har bidragit med kunskap avseende orderhantering av förrådsinköp, från behov i 

verksamheten till att inleverans sker. Vidare har studien gett upphov till en ökad förståelse 

kring behovet av en differentierad orderhantering av förrådsartiklar med olika prioritet. 

Studien kan även ligga till grund för företag som vill effektivisera sin verksamhet. Det 

finns fler lärdomar och utmaningar som studien belyser vilket kan vara av värde för andra 

företag med en likvärdig orderhantering.  

 

Fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra fler intervjuer och observationer för att 

öka förståelsen kring identifierade problem. Vidare kan presenterade förbättringsförslag 

studeras och analyseras vid implementering. En intresseväckande aspekt skulle vara att 

studera hur automatisering och standardiserade arbetssätt skulle gynna verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56 

Referenser 

ArtofLean, (u.å). Toyota Production System Basic Handbook. 

 

Axsäter, S. (1991). Lagerstyrning. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Balajia, K. & Kumar, V. S. S. (2014). Multicriteria Inventory ABC Classification in an 

Automobile Rubber Components Manufacturing Industry. Procedia CIRP, Volyme 17, 

463-468. 

 

Bell, J. & Waters, S. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

  

Bergman, B & Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning. Studentlitteratur 

AB.  

 

Biggam, J. (2012). Succeeding with your master's dissertation, a step-by-step 

handbook.  Glasgow: Bell and Bain. 

 

Bruzelius, H. L., & Skärvad, P-H. (2017). Integrerad organisationslära. Lund:  

Studentlitteratur AB.  

 

Bryman, A., & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm:  

Liber AB. 

 

Chen, Z. (2015). The Relationships among JIT, TQM and production operations 

performance: An empirical study from Chinese Manufacturing firms. Business Process 

Journal Management. Volume 21(5), 1015-1039. DOI: 10.1108/BPMJ-09-2014-0084. 

 

Cheng, F., Ettl, M., Lin, G., & Yao, D. D. (2002). Inventory-Service Optimization in 

Configure-to-Order Systems. Manufacturing and Service Operations Management. 

Volume 4(2); 114-132. DOI: 1523-4614/02/0402/0114$05.00. 

  

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur AB. 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB.  

Dordevic, L., Antic, S., Cangalovic, M., & Lisec, A. (2017). A metaheuristic approach to 

solving a multiproduct EOQ-based inventory problem with storage space constraints. 

Operations Research & Management Science Mathematics. Volume 11(6), 1137-1154.  

DOI 10.1007/s11590-016-1009-5. 

  

Gelderman, J. C., & Van Weele, J. A. (2003). Handling measurement issues and strategic 

directions in Kraljic’s purchasing portfolio model. Journal of Purchasing & Supply  

Management. Volume 9(5-6), 207-216. DOI: 10.1016/j.pursup.2003.07.001. 

 

http://dod.mtm.se/play/29b4_0001.smil#rng_txt_0001_0001


 

 57 

Holme, M. I., & Solvang, K. B. (1997) Forskningsmetodik, om kvalitativa och  

kvantitativa metoder. Malmö: Studentlittertur AB.  

 

Iqbal, Q., & Malzahn, D. (2017). Evaluating discriminating power of single-criteria and 

multi-criteria models towards inventory classification. Computers & Industrial 

Engineering, Volume 104, 219–22. 

 

Josephson, P-E. (2013). Långsiktig framgång – reducera fel och slöseri i byggandet.  

Stockholm: Svensk Byggtjänst. 

 

Jonsson, P., & Mattsson, S-A. (2016). Logistik, läran om effektiva materialflöden. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Krag-Jacobsen, J. (1993). Intervju – konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur  

AB. 

  

Kumar, D., & Rahman, Z. (2015). Sustainability adoption through buyer supplier 

relationship across supply chain: A literature review and conceptual framework. 

International Strategic Management Review, Volume 3(1-2), 110-127. DOI:  

10.1016/j.ism.2015.04.002. 

 

Kumar, R. (2011). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. London:  

SAGE Publications Ltd. 

 

Kyusakov, R., Makitaavola, H., Delsing, J., & Eliasson, J. (2011). Efficient XML 

Interchange in Factory Automation Systems. IEEE. Volume 6, 4478-4483. DOI:  

10.1109/iecon.2011.6120046. 

  

Lagodimos, G. A., Skouri, K., Christou, T. I., & Chountalas, T. P. (2018). The discrete-

time EOQ model: Solution and implications. European Journal of Operational Research.  

Volume 266(1), 112–121. DOI: 10.1016/j.ejor.2017.09.018 

 

Liker, K. J. (2009). The Toyota Way, lean för världsklass. Malmö: Liber AB. 

 

López-Soto, D., Angel-Bello, F., Yacout, S. & Alvarez, A. (2017). A multi-start 

algorithm to design a multi-class classifier for a multi-criteria ABC inventory 

classification problem. Expert systems with Applications, Volume 81, 12-21. 

Liu, J., Liao, X., W, Zhao, W., & Yang, N. (2016). A classification approach based on 

the outranking model for multiple criteria ABC analysis. Omega. Volume 61, 19-34.  

Magnusson, J. & Olsson, B. (2009). Affärssystem. Hungary: Elanders. 

 

Mashaei, M., & Lennartson, B. (2013). Concurrent Design and Control of Automated 

Material Handling Systems. IEEE International Conference on Automation Science and  

Engineering. Pp. 292-299. DOI: 10.1109/CoASE.2013.6654041. 



 

 58 

 

Mattsson, S-A. (2012). Logistik i försörjningskedjor. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Mattsson, S-A., & Jonsson, M. (2003). Produktionslogistik. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Mattsson, S-A. (2004). Logistikens termer och begrepp. Stockholm: PLAN föreningen 

för Produktionslogistik. 

 

Maxwell, A. J. (2008). Designing a Qualitative Study. (s. 214-250). 

 

Mitsugi, J., Sato, Y., Yokoishi, T., Tashiro, T., Eda, T., Sato, K., & Kishi, Y. (2013). 

Regional purchase orders dissemination and shipments aggregation of agricultural 

products with interworking EPC network and EDI system. IEEE. 1-6. 10.1109/rfid- 

ta.2013.6694528. 

 

Modig, N., & Åhlström, P. (2012). Detta är lean : lösningen på effektivitetsparadoxen.  

Stockholm: SSE Institute for Research.  

 

Montgomery, T. R., Ogden, A. J., & Boehmke, C. B. (2017). A quantified Kraljic 

Portfolio Matrix: Using decision analysis for strategic purchasing. Journal of Purchasing  

and Supply Management. pp. 1-12. DOI: 10.1016/j.pursup.2017.10.002. 

  

Mathiyazhagan, K., Datta, U., Bhadauria, R., Singla, A., & Krishnamoorthi, S. (2017). 

Identification and Prioritization of motivational factors for the green supply chain 

management adoption: Case from Indian Construction Industries. Operational Research  

Society of India. Volume 55(1), 202-219. DOI: 10.1007/s12597-017-0316-7. 

 

Nakandala, D., Lau, H., & Shum, K.C. P. (2017). A lateral transshipment model for 

perishable inventory management. International Journal of Production Research.  

Volume 55(18), 5341-5354. DOI: 10.1080/00207543.2017.1312587. 

 

O´brien, J. (2015). Supplier relationship management - Att frigöra mervärden genom 

leverantörsbasen. Lund: Studentlitteratur AB.  
 

Olhager, J. (2013) Produktionsekonomi – prinicper och metoder för utformning, styrning  

och utveckling av industriell produktion. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Oskarsson, B., Aronsson, H., & Ekdahl, B. (2013) Mordern Logistik – för ökad  

lönsamhet. Malmö: Liber AB. 

 

Sanches, P. O., Terlizzi, A. M., De Oliveira, R. H., & De Moraes, C. (2017). Cost and 

Time Project Management Success Factors for Information Systems Development 

Projects. International Journal of Project Management. Volume 35(8), 1608-1626. DOI:  

10.1016/j.ijproman.2017.09.007. 

  

http://dod.mtm.se/play/625f_0003.smil#text12
http://dod.mtm.se/play/625f_0003.smil#text13
http://dod.mtm.se/play/625f_0003.smil#text13


 

 59 

Rother, M. (2009). Toyota Kata: Managing people for Improvement, Adaptiveness and  

Superior Results. Maidenhead: McGraw-Hill Education. 

 

Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2010). The handbook of Logistics & Distribution 

management. Great Britian: Kogan Page Limited. 

 

Kasewas värld. (2012). Slöserier a la världen. Hämtad 2018-05-04, från  

https://kasewa.se/2012/09/20/sloserier-a-la-varden/ 

 

Schmidt, E., Rosenberg, J., & Eagle, A. (2016). Google från insidan. Stockholm: Pagina  

Group AP. 

 

Staniok, D. C. (2016). Performance Implications of Public Managers’ Goal Prioritization: 

An Empirical Test of the Link between Internal Management and Organizational 

Performance. International Journal of Public Administration. Volume 40(11), 918-929.  

DOI: 10.1080/01900692.2016.1210165. 

 

Spearman, L. M., Woodruff, L. D., & Hopp, W. (1990). Conwip: A Pull Alternative to 

Kanban. International Journal of Production Research. Volume 28(5), 879-894. DOI:  

10.1080/00207549008942761. 

 

Torabi, A. S., Hatefi, S.M. & Pay, S. B. (2012) ABC inventory classification in the 

presence of both quantitative and qualitative criteria. Computers & Industrial 

Engineering, Volume 63, 530–53. 

 

Trost, J. (2010).  Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra  

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Persson, F., Axelsson, M., Edlund, F., Lanshed, C., Lindström, A., & Persson, F. (2017). 

Using Simulation to Determine The Safety Stock Level for Intermittent Demand. 2017  

Winter Simulation conference (WSC). 3768-3779. DOI: 10.1109/WSC.2017.8248089. 

 

Petersson, P., Johansson, O., Broman, M., Blücher, D., & Alsterman, H. (2009). Lean –  

gör avvikelse till framgång. Bromma: Part Media. 

 

Yin, K. R. (2009). Case Study Research – Design and Methods. Thousand Oaks: Sage  

Inc.  

 

Yin, K. R. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

 

 

 

https://kasewa.se/2012/09/20/sloserier-a-la-varden/


 

 60 

Bilaga 1, Intervjufrågor centralsförrådets chef.   27/4-18 

Inköpsprocessen  

1. Hur skulle du beskriva inköpsprocessen för förrådsartiklar?  

2. Har ni standardiserade arbetssätt i förrådet och hur arbetar ni med inköp? 

3. Hur arbetar ni med förrådsartiklar?  

4. Hur ofta gör ni saldokontroll?  

5. Vem bestämmer BP och hur ser beslutsordningen ut?  

6. Använder ni idag någon typ av artikelprioritering?  

7. Hur ser arbetet ut kring inköpsreservationer, kan du beskriva hur ni arbetar? 

8. Vilka fördelar och hinder upplever du med nuvarande hantering av förrådsartiklar?  

9. Mäter ni några nyckeltal och om ja, vad är syftet?   

10. Hur skulle ni kunna arbeta för att uppnå effektivare hantering av förrådsartiklar? 

Hanteringen av förrådsartiklar  

1. Hur kategoriseras f förrådsartiklar idag?  

2. Vem lägger upp artiklarna i affärssystemet? Hur går denna process till?  

3. Vilka fördelar finns med nuvarande artikelklassificeringssystem?  

4. Vilka utmaningar ser du med dagens artikelklassificeringssystem?  

5. Har de andra bruken samma artikelklassificeringssystem?  

Affärssystemet 

1. Hur upplever du inköpsprocessen i affärssystemet?  

2. Vilka fördelar ser du med affärssystemet?  

3. Vilka utmaningar ser du med affärssystemet? 

Övrigt  

Är det något du vill tillägga avseende hanteringen av förrådsartiklar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 61 

Bilaga 2, Intervjufrågor förrådsassistent.   4/5-18 

 

Inköpsprocessen  

1. Hur ser inköpsprocessen ut för förrådsartiklar?  

2. Hur arbetar centralförrådet för att tillgodose interna kunders behov? 

3. Vilka fördelar ser du med nuvarande inköpsprocess?  

4. Vilka utmaningar ser du med nuvarande inköpsprocess?  

 

Hanteringen av förrådsartiklar   

1. Hur kategoriseras förrådsartiklar?  

2. Vilka fördelar finns det med nuvarande system?  

3. Vilka utmaningar ser du med nuvarande system?  

4. Hur arbetar ni för att urskilja de artiklar som är av prioritet?  

5. Vad saknar du med nuvarande hanteringssystem av förbrukningsartiklar?  

 

Affärssystemet 

1. Hur upplever du saldokontrollen?  

2. Vilka fördelar och utmaningar ser du med affärssystemet eller nuvarande arbetssätt? 

3. Hur upplever du hanteringen av inköpsreservationer?  

4. Vilka fördelar och utmaningar ser du med affärssystemet eller nuvarande arbetssätt? 

5. Hur upplever du hanteringen av inköpsreservationer?  

6. Vilka fördelar och utmaningar ser du med affärssystemet eller nuvarande arbetssätt? 

 

Övrigt  

Är det något du vill tillägga avseende hanteringen av förrådsartiklar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 62 

Bilaga 3, Intervjufrågor operativ inköpare.    9/5-18 

 

Inköpsprocessen  

1. Hur ser inköpsprocessen ut för förrådsartiklar?  

2. Hur arbetar inköp för att tillgodose interna kunders behov? 

3. Vilka fördelar ser du med nuvarande inköpsprocess?  

4. Vilka utmaningar ser du med nuvarande inköpsprocess?  

 

Hanteringen av förrådsartiklar  

1. Hur ser du på hanteringen av förrådsartiklar idag? 

2. Vilka fördelar finns det med nuvarande system?  

3. Vilka utmaningar ser du med nuvarande system?  

4. Hur ser ditt arbete med förrådsartiklarna ut? 

5. Hur arbetar ni för att urskilja de förrådartiklar som är av prioritet?  

6. Vad saknar du med nuvarande hanteringssystem av förbrukningsartiklar?  

 

Affärssystemet 

1. Hur upplever du hanteringen av inköpsreservationer?  

2. Vilka fördelar och utmaningar ser du med affärssystemet eller nuvarande arbetssätt? 

3. Hur upplever du hanteringen av inköporder? 

4. Vilka fördelar och utmaningar ser du med affärssystemet eller nuvarande arbetssätt? 

5. Hur upplever du hanteringen av ordererkännande?  

6. Vilka fördelar och utmaningar ser du med affärssystemet eller nuvarande arbetssätt? 

7. Hur upplever du leveransbevakningen?  

8. Vilka fördelar och utmaningar ser du med affärssystemet eller nuvarande arbetssätt? 

 

Övrigt  

Är det något du vill tillägga avseende hanteringen av förrådsartiklar? 

 

 

 


