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Sammanfattning
Tillverkande företag inom den svenska industrin utnyttjar ofta sina maskiner maximalt
för att möta den efterfrågan som råder på deras produkter. Detta leder till slitage på
maskinerna och därmed även ett stort behov av att reservdelar och komponenter finns
tillgängliga, något som krävs för en fungerande underhållsprocess. Samtidigt binder
företagen mycket kapital i sina reservdelslager. För att uppnå skalfördelar och minskade
kostnader kan företag överväga att centralisera sina lagerstrukturer. Med anledning av
ovan nämnda aspekter, är det av vikt att undersöka möjligheterna till ökad samlagring
av reservdelar inom den svenska pappersmassaindustrin.
Syftet med studien är att undersöka förutsättningar för centralisering av reservdelslager.
Baserat på frågeställningarnas karaktär är metodvalet en blandning mellan kvalitativ och
kvantitativ metod, med tyngdpunkt i den kvalitativa delen. Arbetets angreppsätt är av
induktiv typ, då problemområdet identifierades tidigt och någon teoretisk inhämtning
inte skedde förrän senare i arbetsprocessen. En fallstudie genomfördes för att erhålla
djupgående och detaljrik information rörande forskningsfrågorna. Dessutom
möjliggjorde fallstudien att en blandning mellan den kvalitativa och kvantitativa
metoden kunde tillämpas. Datainsamling skedde genom litteraturstudier,
dokumentinsamling och intervjuer. Intervjuerna var av semistrukturerad typ och skedde
både över telefon samt på plats hos fallföretaget.
Den finansiella aspekten är det mest betydelsefulla motivet för en centralisering och
tillika den största fördelen som en sådan omstrukturering medför. Det eftersom det
totala antalet reservdel kan reduceras, vilket också minskar en rad kostnader. Därtill
visar studien att en centralisering leder till en minskad miljöpåverkan. Hinder för
centralisering av förrådsverksamheten är behovet av transparens, standardisering och
öppenhet mellan de inblandade parterna. Vidare behövs en rättvis kostnadsfördelning
mellan aktörerna, där individuella resultatmål råder.
De reservdelar som lämpar sig för att lagerföras vid ett centrallager är sådana som delas
av minst två produktionsanläggningar, som är skrymmande, har högt inköpsvärde och
som åldras snabbt.
Med hjälp av en modifierad variant av tyngdpunktsmetoden, har ett centralt beläget
lager för fallföretagets samtliga svenska bruk lokaliserats till Örebro med omnejd. Om
centrallagret däremot endast avser fallföretagets fyra nordligaste bruk bör lagret enligt
den modifierade tyngdpunktsmetoden förläggas till Ludvika.
Nyckelord: Reservdelar, centralisering, förrådsverksamhet.

Abstract
Manufacturing companies in the Swedish industry often make maximum use of their
machines in order to meet the demand of their products. This leads to wear on the
machines and thus a great need for access to spare parts and components, which is
required for a functioning maintenance process. At the same time, the companies bind a
lot of capital in their spare parts inventories. To achieve economies of scale and reduced
costs, companies may consider centralizing their inventory structures. In view of the
above-mentioned aspects, it is essential to examine the possibilities for increased costorage of spare parts in the Swedish pulp industry.
The purpose of this study is to examine the conditions required in order to centralise spare
part storage.
Based on the nature of the research questions, the choice of method is a mixture
between qualitative and quantitative method, with an emphasis on the qualitative part.
The approach of the work is of an inductive type, since the problem area was identified
early, and no theoretical acquisition took place until later into the research process. A
case study was conducted in order to obtain in-depth and detailed information
concerning the research questions. This also made it possible to employ a combination
of the qualitative and quantitative method. Data collection was done through literature
studies, document analysis and interviews. The interviews were of a semi-structured
type and took place both over the telephone and on site at the case company.
The financial aspect is the most significant motive for centralization and the biggest
advantage that such a change can bring. The reason behind this is that the total number
of spare parts can be reduced, which also help to lower costs in other areas. In addition,
the study shows that a centralization leads to a reduced environmental impact. Barriers
to centralization of the storage operations are the need for transparency, standardization
and openness between the parties involved. Furthermore, a fair distribution of costs
between the participants is needed, where individual performance targets exists.
The spare parts suitable for being stocked at a central warehouse are those that are
shared by at least two production facilities, are bulky, have a high purchasing value, and
are aging quickly.
Using a modified version of the Center of Gravity Method, a centrally located
warehouse for the case company’s all Swedish mills has been located to Örebro and the
surrounding area. If, however, the central warehouse is only assigned to the case
company’s four northernmost mills, the warehouse should according to the modified
Center of Gravity Method be located to Ludvika.
Keywords: Spare parts, centralization, storage operations.
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1. Inledning
I följande kapitel presenteras examensarbetets problembakgrund, problemformulering,
syfte, frågeställningar samt disposition.

1.1 Bakgrund
Det är välkänt att organisationers skicklighet att förvalta och hantera både interna och
externa förändringar är en avgörande faktor för deras överlevnad och förmåga att fortsätta
vara konkurrenskraftiga på en turbulent och volatil marknad (Weick & Quinn, 1999;
Sartori & Rolandi, 2013, refererad i Sartori, Costantini, Ceschi & Tommasi, 2018).
Förändringsarbeten för däremot alltid med sig någon form av osäkerhet bland parterna
som berörs av ändringen (Sirkin, Keenan & Jackson, 2005). Förändring kräver per
definition att ett nytt system skapas, vilket därtill kräver ett starkt ledarskap inom de
organisationer som ska förändras (Kotter, 1995).
Logistik sågs tidigare som företagens sätt att minska sina kostnader (Oskarsson, Aronsson
& Ekdahl, 2013). Idag har logistiken utvecklats till en betydande del i företags
konkurrensförmåga och berör områden som exempelvis kostnader, intäkter, tid,
leveransservice och kapitalbindning. Det är aspekter som också påverkar huruvida företag
är lönsamma eller inte (Oskarsson et al., 2013). Ett av logistikens ledord är förbättring,
vilket genomförs som ett sätt för att uppnå logistikens övergripande syfte – hög
leveransservice och låga kostnader (Oskarsson et al., 2013).
Företag som verkar inom industrin är beroende av en fungerande maskinpark. Vardagligt
slitage leder till att maskinerna efter en tids användning kommer att gå sönder och behöva
repareras eller bytas ut. Plötsliga och oplanerade störningar avseende maskinerna och
utrustningen kan orsakas av bristande underhåll, kvalitetsbrister, felaktig hantering och
överbelastning. Det kräver en hög tillgänglighet på reservdelar (Kian, Bektas & Ouelhadj,
2018). För att företag ska kunna uppnå sina bestämda produktionsmål behöver
produktionen pågå utan oplanerade driftstopp, något som gör att tillgången på reservdelar
är en kritisk del för många företag. Därför behöver företag lagerföra reservdelar så att
dessa finns tillgängliga när behovet i verksamheten uppstår (Grondys, Kadlubek &
Starostka-Patyk, 2014). Reservdelar karaktäriseras dock av att efterfrågan är ojämn samt
att det inte är ovanligt med längre perioder helt utan efterfrågan (Turrini & Meissner,
2019).
Kapitalbindning är det kapital som är uppbundet i de lagrade materialen, komponenterna
och reservdelarna (Oskarsson et al., 2013). Företag centraliserar sina lagerfunktioner för
att uppnå minskade kostnader. Detta eftersom kostnader för kapitalbindning minskar när
säkerhetslagret endast behöver finnas på en plats (Oskarsson et al., 2013). Dessutom
uppstår skalfördelar när det fysiska flödet kontrolleras och styrs från ett centralt lager
(Oskarsson et al., 2013). Företag transformerar och omarbetar sina lagerstrukturer för att
kunna erhålla de skalfördelar som ger ekonomisk vinning (Melachrinoudis & Hin, 2007).
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Det finns begränsningar angående tidigare utförd forskning berörande förvaltning och
hantering av reservdelslager (Bragila Braglia, Grassi & Montanari, 2004). Få studier som
behandlar hur effektiv reservdelslagerhållning rent praktiskt kan gå till (Adrodebehandlar
gari, Bacchetti & Saccani, 2011). Det är något som också Wagner och Lindemann (2008)
hävdar. Vidare menar Wagner och Lindemann (2008) att branschspecifika
undersökningar vore betydelsefulla och av värde för att utveckla kunskapen om
reservdelslagerhållning.

1.2 Problemformulering
Liksom andra sektorer inom den svenska industrin kantas pappersmassabruken av
konkurrens från marknadens övriga konkurrenter. För att möta den efterfrågan som finns,
utnyttjar aktörerna sina maskiner maximalt. Något som bidrar till stort slitage på
utrustningen och därigenom ett behov av en väl fungerande underhållsprocess. För att
säkerställa underhållsarbetet krävs god tillgång till reservdelar. Att lagerföra reservdelar
vars efterfrågan är ojämn och till stor del också oförutsägbar, har dock sina förklarliga
svårigheter (Dekker, Pince, Zuidwijk & Naiman-Jalil, 2013).
Eftersom reservdelarna stundtals är dyra i inköp blir de också kostsamma att lagerföra för
de enskilda produktionsanläggningarna. Lagernivåerna av reservdelar är ofta höga för att
säkra den tillgängligheten som behövs. Kravet på tillgänglighet anses också
problematiskt, då artiklar kan bli liggandes mycket länge i lager innan de används. Det är
ett dilemma som hög prioritet av drift leder till. Att reservdelarna lagerförs under en
längre tid innebär även att de många gånger inte underhålls ordentligt under lagringstiden.
Detta leder i sin tur till att undermåligt underhållna artiklar sätts in i produktion, vilket
påverkar artikelns livstid negativt. Med anledning av dessa nämna aspekter är det därför
relevant att undersöka möjligheterna till ökad samlagring av reservdelar inom
pappersmassaindustrin genom centralisering.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka förutsättningar för centralisering av reservdelslager.
•
•
•

Vilka fördelar respektive hinder finns för att genomföra en centralisering av
industriell förrådsverksamhet?
Vilka egenskaper bör förrådsmaterialet besitta, för att lagerföras i ett centralt
förråd?
Enligt tyngdpunktsmetoden, var bör det centrala förrådet lokaliseras?

1.4 Disposition
Rapporten är dispositionerad enligt följande struktur. Det första kapitel är en inledande
del som presenterar bakgrund, problemformulering och syfte med tillhörande
frågeställningar. Därefter följer kapitel två, vilket utgörs av den teoretiska referensramen.
Sedan följer kapitel tre med en skildring av studiens metoder, med en tillhörande
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granskning av vald metod. Vidare följer kapitel fyra där en nulägesbeskrivning av
fallföretaget ges och där den inhämtade empirin presenteras. Kapitel fem utgörs av
studiens analys och diskussion, vilket är den del där studiens empiriska material jämförs
med den teoretiska referensramen. Slutligen presenteras i kapitel sex studiens slutsats
samt bidrag till fallföretaget och vetenskapen.

Inledning

Teoretisk referensram

Metod

Nulägesbeskrivning

Analys och diskussion

Slutsats och bidrag
Figur 1. Disposition av rapporten.
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2. Teori
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska referensram, som bygger på tidigare
utförd forskning och annan relevant litteratur.

2.1 Reservdelar
Idag är underhåll en strategiskt viktig del för företag inom den industriella sektorn som
vill uppnå en hög nivå av produktionssäkerhet och samtidigt öka sin produktkvalitet.
Förbättringar av underhållsarbetet kan i sin tur kan leda till en minskning av företagets
totala kostnader samt bidra till minskad negativ miljöpåverkan (Kader, Sofiene & Nidhal,
2014). Denna syn på underhåll delas av Lopes, Senra, Vilarinho, Sá, Teixeira, Lopes,
Alves, Oliveira och Figueira (2016), som beskriver att underhåll av
produktionsanläggningen ofta fått stått tillbaka för mer synliga funktioner såsom
produktion eller logistik. Detta eftersom underhåll tidigare sågs som en funktion som inte
genererade något värde för företag. Underhåll av en fysisk tillgång betyder att den fysiska
tillgången återställs till sitt normala operativa tillstånd. Således är underhåll en
nyckelfaktor för fysiska tillgångar. För att hantera underhållsarbetet måste reservdelar
finnas tillgängliga (Durán, Macchi & Roda, 2016). Försörjningen av reservdelar är en del
i underhållsprocessen, vars syfte är att stödja produktionens maskiner, verktyg eller
system på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Detta inbegriper både akuta och förebyggande
underhåll (Al-Bah, 1993). För att möjliggöra en effektiv underhållsprocess behövs
resurser i form av personal, rätt sorts lokaler och rätt sorts information samt ett
logistiksystem (Al-Bah, 1993).
Företag vars verksamhet utgörs av någon form av tillverkning behöver tillhandahålla
reservdelslager för att minska riskerna för driftstopp, då driftstopp kan leda till höga
kostnader. Reservdelar är nödvändiga för att säkerställa funktionen av företags kritiska
utrustning och därigenom har reservdelar en avgörande roll för verksamheten hos dessa
typer av företag (Turrini & Meissner, 2019). Ghodrati och Kumar (2005) framhäver
betydelsen av en god reservdelshantering då det kan öka resursutnyttjandet i
produktionsanläggningen. ”Att få leveranser snabbt är i vissa fall mycket viktigt, t.ex. för
reservdelar till produktionsutrustning som står stilla” (Oskarsson et al., 2013, s. 35).
Anledningen till att företag lagerför stora mängder reservdelar är för att säkerställa en
löpande produktion. För att förhindra långa produktionsstopp som orsakats av haveri,
måste den trasiga komponenten omedelbart bytas ut mot en fungerande reservdel. Detta
förutsätter dock att reservdelen finns tillgänglig när behovet uppstår, något som emellertid
binder upp mycket kapital (Karsten & Basten, 2014). Hanteringen och de beslut som tas
gällande reservdelar till ett företags maskinpark är aspekter som kan leda till långtgående
positiva verkningar och ökad lönsamhet (Durán, Macchi & Roda, 2016). Däremot
beskriver Syntetos, Keyes och Babai (2009) att hanteringen och styrningen av
reservdelar kan vara problematisk och svårhanterlig på grund av det oregelbundna
behovet. Denna syn delar Ghodrati och Kumar (2005) som beskriver
reservdelsförsörjning som ett komplext problem vilket kräver en noggrann analys av de
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faktorer som påverkar valet av lämpliga reservdelsmodeller. Många företag har dessutom
höga inkuranskostnader som består i att material och artiklar lagerförs längre än sina
hållbarhetstider och därför måste kasseras eller säljas till en rabatterad summa (Jonsson
& Mattson, 2016).
Enligt Kumar, Crocker, Knezevis och El-Haram (2000) är prognostisering och
lagerhantering av reservdelar ett av de mest utmanande problemen i de logistiska
processerna. Detta då operatörerna vill ha reservdelar lagerförda när behovet uppstår, men
samtidigt har företagen ofta inte råd med den kapitalbindning som sker vid lagringen av
reservdelarna.
Det är vanligt förekommande att tillverkaren eller leverantören tillhandahåller
information om vilket antal reservdelar som behövs för varje komponent i systemet under
en given tidsperiod (Ghodrati & Kumar 2005).
Faccio (2015) framhäver skillnaderna mellan ”maintenance spare parts management”
och ”service spare parts management”. Det första begreppet handlar om de reservdelar
som behövs för att hålla den interna produktionsanläggningen i drift och i ett gott skick,
medan den andra berör reservdelar för eftermarknadsservice. Det är alltså viktigt att hålla
isär vilken typ av reservdelar som avses då dessa typer är lätta att blanda ihop. Denna
studie berör endast reservdelar ämnade för det interna underhållsarbetet.

2.2 Lager och säkerhetslager
Traditionellt finns två typer av lager – de centraliserade och de decentraliserade. Lager
används för att lagerföra material och produkter. I de allra flesta företag finns lager
utplacerade på olika platser. Lager har olika syften beroende på vilken verksamhet det
gäller eller var i verksamheten lagret befinner sig (Oskarsson et al., 2013). Kostnaden
som uppstår för lagerhållning av produkter beror på den mängd som lagerhålls och delas
upp enligt en fysisk och en finansiell del. De fysiska kostnaderna består av de
driftkostnader som uppstår för det fysiska lagret och rubriceras som
lagerhållningskostnader. Den finansiella parten betecknas som lagerföringskostnader och
utgörs av företagets avkastningskrav på kapitalet som är uppbundet i lagret och de
kostnader som uppstår för risken som lagerhållning av material för med sig (Jonsson &
Mattsson, 2016).
Säkerhetslager används av företag och organisationer för att säkerställa tillgänglighet på
lagerförda artiklar när osäkerhet råder gällande efterfrågan (Oskarsson et al., 2013).
Jonsson och Mattsson (2016) beskriver att säkerhetslager används för att olika störningar,
likt försenade leveranser eller oförutsägbara ökningar i efterfrågan, inte ska resultera i
materialbrist.
För att hantera störningar i utbud och efterfrågan använder verksamheter olika typer av
säkerhetsmekanismer för sin materialstyrning. En sådan mekanism är säkerhetslager,
vilket kan bestå av ett kvantitativt lager som fungerar likt en buffert mot de störningar i
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utbud eller efterfrågan som kan uppstå utöver de förväntade fluktuationerna.
Säkerhetslager används för att undvika att sådana störningar påverkar kärnverksamheten,
eller kärnverksamhetens förmåga att fungera (Jonsson & Mattsson, 2003).
Osäkerhet i efterfrågan uppstår i alla materialflöden. Samtidigt uppstår osäkerheter på
tillgångssidan då olika sorters störningar ofta uppkommer som stör försörjningen. Således
finns ett osäkerhetsmoment i både efterfrågan och tillgången. Dessa osäkerheter kan
företag kompenserar för med hjälp av säkerhetslager (Jonsson & Mattsson, 2016).
Vidare leder ökad centralisering till minskade säkerhetslager, men bidrar istället till ökade
transportkostnader (Aronsson & Huge Brodin, 2006).
2.2.1 Kostnader för lager
Lagerföringskostnader uppstår i samband med lagerföring av produkter. Dessa kostnader
utgörs av kapitalbindning, försäkringspremier och de riskfaktorer som lagring för med
sig. Riskfaktorerna utgörs av inkurans, kassationer och svinn. Ett större lager innebär att
risken ökar eftersom fler produkter kan påverkas (Oskarsson et al., 2013).
Lagerhållningskostnad är de kostnader som uppstår när någonting lagras. En sorts kostnad
för den yta eller lokal där materialet eller produkterna ska lagras (Oskarsson et al., 2013;
Sahba & Balciog-lu, 2011).
Kapitalbindning består av kapital som har investerats i någonting som ännu inte frigjorts
genom användning eller försäljning (NE, 2019). Mattsson (2017) menar att
kapitalbindning är ett ofrånkomligt problem i bland annat säkerhetslager. Acceptans för
kapitalbindning måste däremot finnas om en hög servicenivå krävs (Mattsson, 2017). Han
menar vidare att aspekter som leveranstid och variation gällande efterfrågan påverkar
graden av kapitalbindning som finns i lager. Många företag har även höga
inkuranskostnader som består i att material och artiklar lagerförs längre än sin
hållbarhetstid och därför behövs kasseras eller säljas till en rabatterad summa (Jonsson &
Mattson, 2016).
2.2.2 Lagerstyrning
Ett affärssystem är ett administrativt hjälpmedel, som själv kan lagra och bearbeta
information. Systemet används för att följa upp, kontrollera och styra en verksamhet.
Exempelvis kan funktioner som order-, lager-, leverans- och produktionshantering
förekomma. Därtill erbjuder även systemet möjligheter för prognostisering och större
informationsspridning (Jonsson & Mattsson, 2016).
Ett anläggningsregister kan finnas i en verksamhets affärssystem och ämnar visa de
anläggningstillgångar som finns och därmed även fungera som en form av kontroll- och
inventarieverktyg (Björn Lundén information, u.å.). Stycklista eller engelskans bill of
materials är en lista över råmaterial eller underkomponenter för en viss produkt eller
maskin. Stycklistan talar även om i vilken omfattning dessa underkomponenter
förekommer i en viss maskin eller produkt (Online Business Dictionary, u.å.).
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2.3 Fördelar respektive hinder med centralisering
Vilka fördelar respektive hinder finns för att genomföra en centralisering av industriell
förrådsverksamhet?
För att tydliggöra för läsaren följer här en utläggning om de två motpolerna centralisering
och decentralisering. Enligt Gregersen och Herbert-Hansen (2018) kan graden av
centralisering av reservdelslagerhållningen placeras på en skala från 0 till 100 procent.
Där betyder 0 procent att produktionsanläggningen har individuella IT-system, ett
platsbundet ledarskap och separata lager, vilket innefattar att varken den tekniska,
organisatoriska eller fysiska lagringen delas med någon annan aktör. Total centralisering
definieras i sin tur som att samtliga produktionsanläggningar har fullkomlig transparens
och därigenom full insyn i varandras lagernivåer. Det är någonting som är möjligt genom
gemensamma IT-system, ett centralt ledarskap som kontrollerar efterfrågevariationer hos
samtliga inblandade aktörer samt ett delat fysiskt lager som tillgodoser den totala och
samlade efterfrågan.
Någonting som skapar transparens är standardisering, vilket Liker (2009) beskriver som
en Lean-metod för att minimera slöseri samtidigt som processernas effektivitet
maximeras. Inom industrin är det av stor vikt att arbetsprocesser och operationer föregås
av tydliga riktlinjer. Arbetsmoment bör standardiseras för att säkerställa kvalitetsnivån
(Olhager, 2000). En annan viktig del i Lean-filosofin är Kaizen, vilket är den japanska
termen för ständiga förbättringar. Det utgör en av byggstenarna i Lean-filosofin. Ständiga
förbättringar innebär den process som är ämnad för de värdeökande förbättringarna, vilka
därigenom kan ge förutsättningar för att uppnå målet om att eliminera allt slöseri som
ökar kostnaderna för verksamheten, utan att tillföra något värde (Liker, 2009).
Den styrande faktorn vid centralisering av lager är leveranstiden, då leverans oftast måste
ske inom givna tidsramar, någonting som påverkar både antalet centraliserade lager och
deras geografiska placering. Även aspekter såsom leveransservice, totalkostnad och
ledtider måste tas i beaktande. Därutöver har även påpekats att kunder som kräver korta
ledtider är svåra att hålla nöjda genom ett centrallager (Oskarsson et al., 2013).
Fördelarna med ett centraliserat lager kan enligt Oskarsson et al. (2013) delas in i två
olika kategorier – kostnadsreduktion och ökad service. Kostnadsreduktion nås genom
omfördelning och effektiviseringar av arbete, samt av lägre kapitalbindning som en följd
av lägre säkerhetslagernivåer. Ökad service innebär att ledtider blir mer precisa, ofta
genom högre leveranspålitlighet eftersom ett centrallager kan inrymma ett gedignare
sortiment än vad individuella lager har möjlighet till. Kohn (2008) beskriver också att
centralisering av lager ökar distributionskedjans totala prestanda.
Det är en prestandaökning som kan nås genom stordriftsfördelar, vilket enligt Stock och
Lambert (1993) gör att graden av underhåll och service på de områden som stordriften
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omfattar förbättras. En annan aspekt som framförs är hur möjligheterna för att
tillfredsställa enskilda verksamheter med höga variationer i efterfrågan också underlättas
(Stock & Lambert, 1993). Chandler (1977) menar även att stordriftsfördelar leder till
högre total effektivitet. Detta genom att öka storleken och hastigheten på ett
genomförande. Det är någonting som han menar är möjligt tack vare det större förfarandet
som en centralisering medför. Enligt Pedersen, Zachariassen och Arlbjorn (2012) är
fördelarna med ett centraliserat nätverk också att resurser som lager och arbetskraft
används på ett effektivare sätt.
Gregersen och Herbert-Hansen, (2018) identifierar i sin studie sex kontextuella
nyckelfaktorer som bidrar till graden av centralisering för lagerföringen av reservdelar.
Dessa faktorer kategoriseras i sin tur som antingen strategiska eller som operativa. De
strategiska faktorerna utgörs av syftet med reservdelshanteringen, systemets kapacitet
samt riskmönster. De operativa faktorerna består av kostnad för driftstopp,
lagerhållningskostnad samt i vilken utsträckning reservdelarna är gemensamma med
övriga aktörer. Samtliga faktorer påverkar i vilken utsträckning lagringsfunktionen ska
decentraliseras eller centraliseras.
Centralisering leder generellt sett ofta till minskade lagringskostnader. En viktig
aspekt i denna kostnadsbesparing är att säkerhetslager kan minimeras till följd av
färre antal lagerlokaler. Därtill är en än mer betydande aspekt att dupliceringar av
artiklarna kan minskas (Teo, Ou & Goh, 2001). Aronsson och Huge Brodin (2006)
beskriver i sin tur att ökad centralisering leder till minskade säkerthetslager men bidrar
istället till ökade transportkostnader. Vidare beskriver Oskarsson et al. (2013)
transportkostnader som de kostnader som uppstår vid transporterns utförande och den
administration som tillkommer. Transportkostnadsbegreppet tar hänsyn till både de
transporter som sker mellan företags olika anläggningar samt de externa transporter som
sker till och från företaget till externa aktörer. Robinson (1990) instämmer, och anför för
egen del också att betydande kostnadsbesparingar kan göras genom en centralisering av
reservdelar, även om det leder till högre transportkostnader.
Wong, Cattrysse och Oudheusden, (2005) menar att dela artiklar mellan flera förbrukare
är ett effektivt sätt att förbättra logistisk prestanda utan ökade kostnader. Kilpi och
Vespsäläinen (2004) beskriver däremot att i takt med teknikens utveckling har nya
maskiner blivit mindre beroende av reservdelar. Däremot så är de nya högteknologiska
delarna dyrare än deras lågteknologiska föregångare, varför framtida kostnader för
reservdelslagerhållning är svåra att förutse.
Lagerföring ses traditionellt inte som den funktion inom industrin som bidrar till negativ
miljöpåverkan, däremot bidrar lagrens försörjningskedja till föroreningar. Centralisering
av lager leder till stora minskningar i energi- och resursutnyttjande samt till minskade
utsläpp av miljöskadliga ämnen. Därtill bidrar nya effektiva lagerhanteringsmetoder och
förbättrade informationsflöden till att ytterligare fördelar på sikt kan nås (Matthews &
Hendrickson, 2002). I artikeln skriven av Aronsson och Huge Brodin (2006) framkommer
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att en centralisering av lager leder till minskad miljöpåverkan. Detta förutsätter dock
förändrade transportsätt och att graden av samlastning ökar samt en central styrning av
logistiksystemet. Dessa förändringar är i sin tur genomförbara tack vare centraliseringen
av lagret.
Motsatsen till centralisering av lager är decentralisering av lager. Decentralisering kan
innebära att verksamheter får lägre sårbarhetsgrad och tar tillvara på lokala initiativ bättre,
men också att samordning och styrning blir svårare (NE, 2019).
Ett stort hinder för delning av reservdelar mellan aktörer tycks vara hur
kostnadsfördelningen ska ske rättvist mellan parterna (Karsten & Basten, 2014). Några
vanligt förekommande rädslor vid delning av reservdelar är att några aktörer behöver
betala för de andra inblandade och att vissa aktörer drar mer nytta av de gemensamma
reservdelarna än vad de bidrar med i samarbetet (Karsten & Basten, 2014). Kukreja et al.
(2001) betonar också vikten av gemensamma regler och direktiv när materialanskaffning
sker mellan fler olika aktörer inom samma koncern.
Behovet av att förbättra responstiden, ge kortare leveranstider eller att öka
tillgängligheten till kunder, är tre aspekter som uppmuntrar till ökad decentralisering
snarare än centralisering (Das & Tyagi, 1997). Vidare påstår Schmitt, Sun, Snyder och
Max Shen, (2015) att ett decentraliserat system är den optimala lösningen när osäkerhet
råder gällande efterfrågan samt när störningar är vanligt förekommande i försörjningen.
Därtill menar Aronsson och Huge Brodin (2006) att leveranstider och lagerlokalens
kapacitet är två aspekter som gynnar decentralisering. Enligt Adenso-Di´az, Lozano, och
Moreno (2016) är ett decentraliserat logistiknätverk att föredra när kunderna befinner sig
långt från produktionsanläggningen och är geografiskt utspridda.

2.4 Egenskaper
Vilka egenskaper bör förrådsmaterialet besitta, för att lagerföras i ett centralt förråd?
Dekker, Pince, Zuidwijk och Naiman-Jalil, (2013) beskriver hur långa ledtider på
reservdelar och dess transporter kan skapa svårigheter vid förvaltning av reservdelar. De
menar vidare att tillgänglighetsaspekten är av stor betydelse för storleken på
reservdelslagret och lagrets förutsättning för att kunna delas med andra. Karsen och
Basten (2014) menar att verksamheter som delar samma reservdelar, och som är belägna
i en geografisk närhet, gör rätt i att dela dessa reservdelar med varandra. Vidare beskriver
Kukreja et al. (2001) att om en produktionsanläggning kan blir försedd med en reservdel,
under tiden för utmontering av den trasiga delen, så är leveranstiden i sammanhanget
alltid försumbar.
Karsten och Slikker (2012) belyser vidare hur företag genom att dela reservdelar kan öka
tillgängligheten på material och erhålla skalfördelar, samtidigt som den totala kostnaden
sänks. Kukreja et al. (2001) redogör därutöver för hur ett enskilt material med egenskaper
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som dyr, låg grad av användning och konsumerbart, är en materialtyp som kan generera
upp emot 70 till 80 procent av den totala inventariekostnaden, och därför borde lämpa sig
att delas med andra. Detta styrks av Karsten och Slikker (2012) som även menar att
reservdelarna bör har någon form av tidsmässig kritikalitet. Matthews och Hendrickson
(2002) menar vidare att ökad grad av centralisering leder till minskade material och
lagringskostnader medan transportkostnaderna ökar. För produkter med låg efterfrågan
och som kan bli inkuranta genom lagring, så leder lägre lagernivåer genom centralisering
till lägre totala kostnader och minskad miljöpåverkan.
2.4.1 Artikelklassificering
För att optimera företagets resurser är det vanligt förekommande att klassificering
används. Detta bör ske i förhållande till resursinsatsen för vad som har störst vikt för
verksamheten. Exempelvis ska det finnas högre säkerhetslager för artiklar med hög
omsättningsgrad för att således kunna erbjuda en hög servicenivå (Jonsson & Mattsson,
2016).
Reservdelar kategoriseras ofta utifrån hur kritiska de anses vara. Kritikaliteten avgörs
utifrån i vilken utsträckning en potentiell otillgänglighet av reservdelen påverkar
säkerheten för personalen, miljön, kostnad för driftstopp eller processernas kvalitet
(Syntetos, Keyes & Babai, 2009).
2.4.2 ABC-klassificering
ABC-klassificering kan genomföras av både produkter och material men även av kunder
och leverantörer. A-grupperna är de produkter eller kunder som står för högst andel av
täckningsbidraget. B-grupperna står således för de produkter och kunder som står för näst
högst andel och C-grupperna står för lägst andel av täckningsbidraget (Jonsson &
Mattsson, 2016).
När en ABC-klassificering genomförs används oftast artiklarnas volymvärde, vilket är
den årliga förbrukningsvolymen multiplicerat med värdet per enhet. Vid ABCklassificering av lagerstyrning kan volymvärdet baseras på kapitalbindningen i lagret
(Oskarsson et al., 2013). ABC-klassificeringen har namngetts efter de tre grupperna, men
klassificeringen kan göras av fler eller färre sortimentsgrupper (Oskarsson et al., 2013).
2.4.3 Eisenhower-metoden
Eisenhower metoden är ett beslutsverktyg som går ut på prioritering i fyra olika nivåer.
Metoden illustreras genom en kvadrat vilken är uppdelad i fyra mindre kvadrater, där
nivåer för kritikalitet och brådska sträcker sig från prioritet 1 till 4. En låg grad av
kritikalitet och brådska utgör den lägsta prioriteringsgraden, och en hög grad av
kritikalitet och brådska utgör den högsta prioriteringsgraden. Prioriteringsnivån
bestämmer sedan hur angeläget någonting är, vilket kan vara en förutsättning för
strategiskt korrekta beslut (Dharma-Rafke & Dwi Lestari, 2017).
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Figur 2. Egenkonstruerad bild över Eisenhower-matrisen.

2.5 Centralförrådets lokalisering
Enligt tyngdpunktsmetoden, var bör det centrala förrådet lokaliseras?
2.5.1 Lagerlokalisering
Vid lagerlokalisering hävdar Stock och Lambert (1993) att den geografiska lokaliseringen
kan beräknas utifrån två perspektiv – macro och micro. Macro-perspektivet tar hänsyn till
graden av materialförsörjning, servicenivå och kostnadsminimeringar, för att därefter
komma fram till ett generellt område där lagret bäst kan lokaliseras. Micro-perspektivet
lägger sitt fokus på en mer precis plats, oftast inom det redan konstaterade macroområdet. Detta för att analysera mer platsspecifika förutsättningar som den valda platsen
ger, vilka enligt micro-perspektivet får vara avgörande för lokaliseringen.
I macro-perspektivet hävdar Hoover (1948) att det finns ytterligare tre olika strategier för
positioneringen. En av dessa är markandspositionerad strategi, vilken lokaliserar lager så
nära slutanvändaren som möjligt. Detta för att maximera nivån av kundservice och
erbjuda flexibla orderstorlekar. Därtill ämnar en marknadspositionerad strategi enligt
Hoover
(1948)
att
minimera
transportavstånd,
transportkostnader
och
orderadministrationstid för slutkunden.
2.5.2 Tyngdpunktsmetoden/Center of Gravity
Tyngdpunktsmetoden är den vanligaste metoden som används vid lagerlokalisering
(Lumsden, 2012). Metoden går ut på att godssamanställning görs där störst tyngdpunkt
av gods finns (Olhager, 2013). Tyngdpunktsmetoden förutsätter dock att samtliga punkter
där gods kommer från, eller ska till, kan sättas ut i ett koordinatsystem för X och Y.
Ytterligare en förutsättning är att någon form av förbrukning, efterfrågan eller behov
finns. Denna sammantagna data genererar då en föreslagen koordinat X och Y där en
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spridningsplats är lämplig. Koordinaterna är då statistiskt föreslagna. I verkligheten
fungerar dock metoden som ett komplement, då ingen hänsyn tas till aspekter som
infrastruktur, ekonomiska förhållanden, tillgänglighet på mark eller personal. Däremot
leder metoden till det statistiskt mest effektiva transportarbetet. Det är förutsatt att
kostnaden för transport per tonkilometer är lika, oavsett var i koordinatsystemet godset
finns, har varit eller ska (Lumsden, 2012).
Enligt Lumsden (2006) beräknas X- och Y-koordinater för lagerlokalisering genom en
viss uträkning, se bilaga 8.
Den modell som Lumsden (2006) presenterar för uträkning av tyngdpunktsmetoden med
en terminal och flera kunder, innehåller variabler för transportkostnader. Detta är
uppgifter som vi under studien inte har haft tillgång till. Med anledning av denna
avsaknad, gjordes en egen tolkning av Lumsdens modell som inte innehåller någon
variabel för transportkostnad. Det är ett förfarande som har lett fram till den modellen
som har använts för arbetets uträkningar, se bilaga 9 och 10.
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3. Metod
I följande avsnitt presenteras arbetets tillvägagångssätt, metodmotivering och därefter
en avslutande metodkritik.

3.1 Vetenskaplig forskningsmetod
Arbetets frågeställningar är av både explorativ och normativ karaktär. Den första
frågeställningen – ”vilka fördelar respektive hinder finns för att genomföra en
centralisering av industriell förrådsverksamhet?” – är av typen explorativ. Det eftersom
frågeställningen gäller vad det finns för fördelar respektive hinder. Att få basala
kunskaper om en frågas vad, är enligt Wallén (1996) ett tecken på en explorativ
frågeställning. Normativa studier kännetecknas istället av att de ska resultera i
handlingsförslag (Wallén, 1996). Det är någonting som blir fallet i och med karaktären
på arbetets frågeställningar två och tre – ”vilka egenskaper bör förrådsmaterialet besitta,
för att lagerföras i ett centralt förråd?” och ”enligt tyngdpunktsmetoden, var bör det
centrala förrådet lokaliseras?”.
Wallén (1996) menar vidare att frågor av normativa typ måste kunna värderas, samt att
skribenten ska belysa för frågeställningarna lämpliga ståndpunkter eller handlingsförslag.
För att kunna generera dessa handlingsförslag har lämplig forskningsmetod fastställts.
Forskningsmetoden är den metod som valts ut av forskaren för att samla in, hantera och
analysera data. Bland vetenskapliga forskningsmetoder finns två primära inriktningar –
den kvalitativa och den kvantitativa metoden (Patel & Davidsson, 2011). Som
forskningsstrategi skiljer sig den kvalitativa och den kvantitativa metoden åt genom
exempelvis deras skilda synsätt på kunskap och teorins roll i forskningen (Bryman &
Bell, 2013). Vanligt förekommande metoder vid kvalitativ forskning är semistrukturerade
intervjuer och deltagande observationer. Kvantitativ forskning utgörs ofta istället av
enkäter, experiment samt andra statistiska metoder (Blomqvist & Hallin, 2014).
3.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod
Den kvalitativa metoden sammankopplas med mjuka data och associeras främst med
olika former av observationer eller fältstudier (Ahrne & Svensson, 2011). En vanligt
förekommande metod i kvalitativa studier är genomförandet av intervjuer (Sohlberg &
Sohlberg, 2013). Data som är av den kvalitativa formen mäts inte, istället konstateras på
vilket sätt de fungerar och vid vilka situationer de påträffas (Ahrne & Svensson, 2011).
Den kvantitativa metoden är å sin sida starkt förknippad med siffror och hårda data samt
att den insamlade data vanligtvis kodas utifrån olika numeriska värden, vilket oftast sker
genom olika digitala verktyg (Blomqvist & Hallin, 2014). Likaså kännetecknas den
kvantitativa metoden av att det första steget i forskningsprocessen i de allra flesta fallen
är teori (Bryman & Bell, 2013).
Det blir allt vanligare att forskare använder en blandning av kvalitativa och kvantitativa
metoder. Genom att använda en blandning av både kvalitativa och kvantitativa metoder
berikas och bekräftas den forskning som genomförs (Greener, 2008). Utifrån studiens
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syfte har vi kommit fram till att studien skulle genomföras utifrån en kvalitativ metod
med kvantitativa inslag. Det eftersom de båda metoderna med sina för- respektive
nackdelar kompletterar varandra. Dessutom anser vi att en kombination utgör det mest
lämpliga tillvägagångssättet för att kunna utröna huruvida en centralisering av Stora
Ensos förrådsverksamheter kan medföra positiva effekter för koncernen i stort samt för
de enskilda bruken.
3.1.2 Angreppssätt/forskningsansats
Det finns tre vanliga forskningsansatser – induktiv, deduktiv och abduktiv (Jacobsen,
2002). Vidare redogör Jacobsen (2002) för hur ansatserna skiljer sig i hur de behandlar
och beskriver relationen mellan empiri och teori. Den deduktiva ansatsen börjar med en
genomgång av redan existerande teori, vilken sedan mynnar ut i en eller flera hypoteser.
Hypoteserna testas slutligen i en studie, för att därigenom kunna falsifieras eller verifieras
(Blomqvist & Hallin, 2014). Den induktiva ansatsen börjar med ett
problemidentifierande. Problemet utreds sedan i en empirisk studie, och utifrån studiens
resultat dras paralleller till existerande teori. Detta för att på så sätt bättre förstå studiens
resultat (Blomqvist & Hallin, 2014). Den abduktiva ansatsen har sitt ursprung i både den
deduktiva och den induktiva ansatsen (Patel & Davidson, 2011). Det eftersom en i den
abduktiva ansatsen kan pendla mellan att använda ny teori och nya hypoteser om
vartannat.
Arbetet innehar en induktiv ansats, då ett tänkbart problem identifierades i början av
arbetet. Det är ett problem som skribenterna diskuterade med varandra och började
resonera om innan någon form av teoretisk insamling av data var påbörjad. Så skedde
eftersom skribenternas förutsättningar för att skriva om och göra en fallstudie inom
industriell förrådsverksamhet var beroende på om någon sådan möjlighet fanns. När den
möjligheten väl uppenbarade sig, formulerades frågeställningar, vilka kontinuerligt har
reviderats under arbetets gång. Det är någonting som enligt Blomqvist och Hallin (2014)
kännetecknar den induktiva ansatsen.

3.2 Fallstudie
Fallstudien är en vanligt förekommande metod och fungerar bra i många sorters
vetenskapliga undersökningar. Fallstudien ska dock helst kompletteras med andra
metodval för bästa resultat (Ejvegård, 2009). Fallstudien är en forskningsdesign som
karaktäriseras av att ett eller flera fall väljs ut för att slutsatser ska kunna dras om det
fenomen som forskaren avser att studera (Blomqvist & Hallin, 2014). Det yttersta
karaktärsdraget för fallstudien är att den inbegriper endast ett detaljrikt och djupgående
fall (Bryman & Bell, 2013). Det positiva med genomförandet av fallstudier är de generar
empiri som är detaljerad och som speglar verklighetens komplexitet (Blomqvist & Hallin,
2014). Bryman och Bell (2013) poängterar samtidigt att fallstudien oftast inkluderar både
kvalitativa och kvantitativa metoder.
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3.2.1 Val av fallföretag
För att besvara studiens syfte och undersöka huruvida centralisering av industriell
förrådsverksamhet är fördelaktigt, identifierades Stora Enso som ett passande fallföretag.
Detta då koncernens uppbyggnad med de olika bruken som ensamt handhar
lagerhållningen av förrådsmaterial lämpade sig väl för studiens syfte. Då vi sedan fick
möjlighet att genomföra studien mot Stora Enso Skutskärs bruk som dessutom fanns inom
ett rimligt geografiskt avstånd från Högskolan i Gävle, var valet av fallföretag
förhållandevis enkelt.

3.3 Datainsamlingsmetod
Tre huvudsakliga avsnitt kan urskiljas som datainsamlingsmetod till denna studie, vilka
som så många andra bygger på både primär- och sekundärdata. Det första avsnittet utgörs
av utdrag från affärssystemet SAP och det andra avsnittet av genomförda intervjuer. Både
utdragen från affärssystemet och intervjuerna är primärdata, då det är information vi tagit
fram själva, eller sett till att få framtaget åt oss. Det tredje avsnittet, och tillika arbetets
teoretiska referensram, utgörs av böcker, artiklar och tidskrifter. Dessa källor är däremot
att anse som sekundärdata, då det inte är material vi själva genererat. Det innebär att en
större grad av försiktighet och källkritik i val av sekundärdata måste förekomma.
Denscombe (2009) beskriver hur dokumentinsamling bland annat kan omfatta officiella
dokument, dokument från organisationer, virtuella produkter, e-postmeddelanden eller
brev. Vilka dokument som insamlas beror enligt Blomqvist och Hallin (2014) på arbetets
syfte och frågeställningar. De säger även att dokumentinsamling är ett vanligt
komplement till andra typer av datainsamlingsmetoder. I studien har dokumentinsamling
skett genom bland annat företagets affärssystem SAP. Därifrån har utdrag om
lagersaldon, årsförbrukning samt bruksspecifik information erhållits. De intervjuer som
genomförts, har resulterat i arbetets största och mest betydande empiriska del, varför
tillvägagångssättet beträffande intervjuerna presenteras mer utförligt i nästkommande
kapitel.
För att skapa en helhetsbild över de kunskaper som redan finns inom det valda
forskningsområdet genomfördes en litteraturgenomgång, någonting som går i linje med
vad Bryman och Bell (2013) föreslår. Litteraturgenomgången ger förutsättningar för
forskaren att få svar på vilka teorier och begrepp som för det valda forskningsområdet är
relevanta. Därigenom möjliggör litteraturgenomgången för forskaren att identifiera
kunskapsluckor och frågeställningar som inte redan har besvarats (Bryman & Bell, 2013).
De databaser som användes till litteraturstudien var Högskolan i Gävles biblioteks
databas, Google Scholar samt Scopus. Sökorden som användes för att erhålla för studien
relevanta vetenskapliga artiklar var ”spare parts management”, ”centralization” och
”pooling”.
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3.3.1 Intervju
Bryman och Bell (2013) menar att i både kvalitativ och kvantitativ forskning är
forskningsintervjun en vanligt förekommande metod för insamling av data, vilket också
Eriksson- Zetterquist & Ahrne (2011) hävdar.
I samband med den kvalitativa forskningen är de strukturerade intervjuerna den mest
frekvent använda och viktigaste intervjumetoden (Bryman & Bell, 2013).
En annan intervjumetod är den ostrukturerade intervjun. Det är en intervjuform som
kännetecknas av att det i förväg inte bestämts vad intervjun ska generera för information.
Istället utgår intervjun från ett på förhand bestämt ämne eller en särskild rubrik
(Blomkvist & Hallin, 2014).
En informell intervju beskrivs av Ely (1993) som en intervjuform med låg grad av
föregående planläggning, men som en del av den ständiga analysen. Kraut, Fish, Root
och Chalfonte (2002) skriver att den informella kommunikationen kan vara spontan,
interaktiv och innehållsrikrik. Kraut et al. (2002) beskriver även att mycket informell
kommunikation sker i förbifarten.
Den vanligaste intervjumetodiken när det kommer till kvalitativ forskning är däremot de
semistrukturerade intervjuerna, vilka genomförs genom teman och frågeområden som
planerats i förväg. De semistrukturerade intervjuerna ger förutsättningar för öppna
resonemang hos informanten, som kan bidra till att nya upptäckter inom det förbestämda
ämnet kan göras (Blomqvist & Hallin, 2014). Telefonintervjuer ses idag som lika
representativa som direkta intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Fördelarna med intervjuer
per telefon är att de är kostnads och tidsmässigt effektivare än de personliga intervjuerna
(Bryman & Bell, 2013). Även den distans till informanterna som en telefonintervju
medför, bidrar till att påverkansfaktorer som exempelvis intervjuarens kön, ålder eller
etnisk bakgrund samt närvaron av intervjuaren försvinner (Bryman & Bell, 2013).
Intervjuerna som utgör en del av studiens empiriska datainsamling genomfördes med
representanter från Stora Ensos verksamheter i Skutskär, Skoghall och Fors utifrån en
semistrukturerad form. Detta då ett öppet resonemang med möjlighet för nya upptäckter
eftersträvades. Det är någonting som Ahrne och Svensson, (2011) menar är fallet med
kvalitativt semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna återfinns i sin helhet som bilaga
1–2. Därtill återfinns övergripande information om intervjuerna under punkten 4.2 samt
i tabell 3.
Intervjuerna begränsades till dessa bruk bland annat med hänsyn till arbetets begränsade
tid samt då svar om medverkan från ytterligare representanter vid fler bruk uteblev.
Urvalet av informanter gjordes utifrån att vi ville erhålla djupgående kunskap om ämnet
från kunnig personal. Därför valdes chefer eller ansvariga för förrådsverksamheten vid
respektive bruk, då vi på förhand ansåg dessa personer som mest lämpade med specifika
kunskaper för att svara på våra frågor. Informanterna fick på förhand information om
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intervjuämnet samt intervjufrågorna skickade till sig ett antal dagar innan intervjuerna
genomfördes. Detta då informanterna skulle få möjlighet att på bästa sätt förbereda sig
inför intervjuerna. Båda författarna till denna uppsatts deltog vid samtliga intervjuer, dock
genomfördes intervjuerna med en mer aktiv intervjuare medan den andra författaren förde
anteckningar. Dessa roller skiftade däremot mellan intervjuerna så att båda
uppsatsförfattarna hade både aktiva och mer passiva roller. Samtliga intervjuer
genomfördes under maj månad. Intervjuerna med informanterna från Stora Enso
Skutskärs bruk genomfördes på plats i förrådsverksamhetens lokaler. Övriga intervjuer
genomfördes per telefon, då detta var en förutsättning för att intervjuerna skulle hinna
genomföras inom arbetets tidsram. Totalt genomfördes fem intervjuer (se tabell 3).
3.3.2 Analysmetod
Enligt Blomqvist och Hallin (2014) finns fyra olika sätt att analysera insamlade data –
diskursanalys, tematisk, narrativ och kvantitativ analys. Howitt (2010) redogör för hur en
tematisk analys är ett sätt att analysera kvalitativa data, där huvudteman eller kategorier
tas fram ur datainsamlingen och generera de olika slags indelningarna, vilka sedan
empirin analyseras utifrån. Denna studie analyseras genom just en sådan tematisk analys,
då empirin delas upp i kategorier. Detta leder till att empirin lättare går att strukturera
samt till ett tillvägagångsätt där studiens frågeställningar på ett mer strukturerat sätt kan
besvaras (Blomqvist & Hallin, 2014).

3.4 Metodkritik
3.4.1 Validitet och reliabilitet
Med validitet menas att det som studien syftar till att mäta, också mäts (Sohlberg &
Sohlberg, 2013). Alltså att rätt sak studeras. Reliabilitet avser att mätningen som görs,
genomförs på ett korrekt sätt (Blomqvist & Hallin, 2014). Detta illustreras av Pripp (2018)
genom följande figur:

Figur 3. Egen konstruktion. Reliabilitet och validitet.
Bilden till vänster håller hög grad av reliabilitet men låg grad av validitet. Detta då
resultatet visar att markeringarna är samlade, men nere till höger. Att de är samlade
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styrker markeringarnas reliabilitet. Alltså att det som genomförs också utförs korrekt.
Däremot är markeringarna konsekvent för låga och till höger. Det är någonting som
innebär att validiteten trots den höga reliabiliteten ändå förblir låg. Bilden till höger
illustrerar när både reliabiliteten och validiteten är hög. Detta eftersom markeringarna
både är samlade och centrerade (Pripp, 2018). Därför behöver en hög grad av reliabilitet
inte ge en hög validitet, men en hög validitet förutsätter däremot hög reliabilitet.
3.4.2 Arbetets validitet
Validiteten i arbetet har säkrats genom täta möten både med handledaren vid Högskolan
i Gävle och handledaren vid fallföretaget. Dessutom har skribenterna, som också har
genomfört tre år tillsammans på högskolan, en öppen dialog och kommunikation med
varandra. Blomqvist och Hallin (2014) menar att validitet kan uppnås genom att den
studerade litteraturen härrör till syfte, frågeställningar och problematiseringen. Det är
någonting som därför kan bevisas genom att presenterade sökord är adekvata för den
riktning arbetet bedrivs i. Greener (2008) menar också att studier måste ha ”face validity”,
vilken hon beskriver som att den icke insatte tror att arbetsmetodiken är fullduglig för
arbetets syfte. Därtill understryker Greener (2008) att det är sådant som ger deltagare i
datainsamlingsmetoder som enkäter eller intervjuer en mening med deras deltagande, om
de själva alltså tror metoden är bra. Därför var det frågeformulär som skickades ut till
informanterna innan intervjuerna viktigt, varvid även sammanställningen av frågorna
gjordes med omsorg.
3.4.3 Arbetets reliabilitet
Reliabiliteten i arbetet säkras genom att insamlad data kommer från korrekt utförda
intervjuer, någonting som uppnås om tillvägagångssättet följer de riktlinjer och
rekommendationer som bland annat Blomqvist och Hallin (2014) presenterar. Därtill
presenteras erforderlig dokumentation om utförda tillvägagångssätt. Detta görs även för
att styrka arbetets generaliserbarhet. Siffor och värden beträffande lagernivåer och
förbrukning är hämtade direkt från fallföretagets interna affärssystem SAP, vilket
återspeglar den verklighet fallföretaget arbetar i. Därför finns en låg risk att sifforna i sitt
original är felaktiga eller i vart fall irrelevanta. Frågorna vilka de semistrukturerade
intervjuerna utgår från återfinns som bilaga i arbetet, vilket också genererar reliabilitet,
då samma frågor skulle kunna ställas på nytt.
3.4.4 Generaliserbarhet
Generaliserbarhet kännetecknas av att resultatet från ett arbete kan appliceras över ett
större område än enbart det som är studerat (Bryman & Bell, 2013). Alltså borde andra
verksamheter inom den studerade branschen, eller verksamheter med liknande struktur
och problematik som är fallet i detta arbetet, kunna göra generella antaganden utifrån
denna studie. Blomqvist och Hallin (2014) säger däremot att systematik och noggrannhet
i fallstudier kan generera bra studier i sig, men att statistisk generaliserbarhet aldrig kan
ges utifrån enskilda fallstudier. Därmed får detta arbetet anses innehålla måttlig grad av
generaliserbarhet.
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3.4.5 Reflektion av metodval
De semistrukturerade intervjuerna kan kritiseras i och med att de inte är lika
generaliserbara som exempelvis enkäter eller strukturerade intervjuer, då formatet på
semistrukturerade intervjuer är mer fritt och därför i någon mån kan styras av den
intervjuade. Det är ett förfarande som däremot kan leda till intressanta intervjuer med
aspekter som på förhand var oförväntade. Dock kan det ske på bekostnad av viss svårighet
i att upprepa studien med samma resultat.
Vidare exkluderar studien de två Stora Enso bruken Hylte och Nymölla från empirisk
datainhämtning i intervjuform. Båda bruken ligger geografiskt längst bort från Skutskärs
bruk, där studien har sin utgångspunkt. Detta kan påverka arbetet då deras åsikter om
centralisering inte har kommit fram. Frånvaron av deras synpunkter kan ha inverkan på
studien, då avstånden till dessa bruk från de övriga fyra förefaller längst. Därmed kan
centralisering påverka dem annorlunda än de andra bruken.
Även Stora Ensos bruk i Kvarnsveden har exkluderats från empirisk datainsamling i
intervjuform, då svar om medverkan därifrån aldrig erhölls. Telefonintervjuer hölls med
samtliga informanter utom de från Stora Ensos bruk i Skutskär. Det är ett
tillvägagångssätt som skulle kunna påverka studien negativt, eftersom en och samma
intervjumetod inte konsekvent har använts.

3.5 Forskningsetik
Vi har under studiens gång varit noggranna med att ta de forskningsetiska principerna på
stort allvar. Enligt Bryman och Bell (2013) innefattar dessa principer att deltagande
personer inte ska åstadkommas någon skada, att samtyckeskravet ska fullt ut efterlevas
samt att inget intrång av någons privatliv ska ske. Dessutom ska det inom ramen för
studien inte förekomma någon typ av bedrägeri, oärlighet eller hemlighållande av
information som är betydande.
Under studien följdes samtyckeskravet då samtliga intervjuade informanter på förhand
fick godkänna sitt deltagande i studien. Detta med hänvisning till Bryman och Bell (2013)
beskrivning av samtyckeskravet. Därtill informerades samtliga informanter innan
genomförda intervjuer att dessa skulle komma att spelades in för att underlätta
bearbetningen av det insamlade materialet. Inspelningarna möjliggjorde även att
intervjuerna kunde transkriberas ord för ord. Transkriberingen genomfördes även för att
informanterna skulle kunna försäkra sig om att inga av deras svar har omarbetats eller
manipulerats. För att förhindra att någon deltagande person kom till skada, togs beslutet
att inga namn skulle återges i rapporten. Detta till trots att ingen av deltagarna har önskat
eller krävt anonymitet. Dock har de deltagande personernas titlar tagits med. Det har
gjorts för att stärka betydelsen av deras utsagor, eftersom erfarenhet och kunskaper inom
ämnet gör dem till trovärdiga uppgiftslämnare.
Vid intervjuerna informerades även informanterna om deras rättigheter att inte behöva
besvara våra frågor. Det är något som harmoniserar med Byman och Bells (2013) åsikt
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om att personer som väljer att deltaga i undersökningar fortfarande har rätt till att bevara
sitt privatliv och därför inte ska behöva besvara frågor som gör intrång på privatlivet eller
ger upphov till obehag.
För att få så naturliga utsagor från informanterna som möjligt informerades dessa inte om
tidigare intervjusvar eller gavs några djupare insikter om studiens syfte. Däremot
presenterades en bredare beskrivning av varför studien genomfördes, men detta är något
som vi inte anser har fört informanterna bakom ljuset utan istället bidragit till så
sanningsenliga uttalanden som möjligt. Därtill har inga falska uppgifter delgivits
deltagarna i studien.
Samtliga intervjuer ägde rum under informanternas arbetstid vilket gjorde att intervjuerna
antingen behövde genomföras på informanternas arbetsplatser eller via telefon. Vi valde
således att genomföra telefonintervjuer med samtliga informanter förutom de vid Stora
Enso Skutskärs bruk. Att genomföra intervjuerna per telefon kan motiveras utifrån det
faktum att denna intervjuform sett ur ett hållbarhetsperspektiv är betydligt bättre än om
vi skulle genomfört intervjuerna på plats på informanternas arbetsplatser. Detta hade
krävt relativt betydande resor mellan vår utgångsort och informanternas hemvist.

3.6 Metodöversikt

Tabell 1. Metodöversikt.
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4. Nulägesbeskrivning
I följande kapitel presenteras fallföretagets nuläge, det empiriska materialet som
insamlats genom kvalitativa intervjuer samt de beräkningar som utförts med
tyngdpunktsmetoden.

4.1 Företagsbeskrivning
4.1.1 Historia
Företagets svenska historia sträcker sig tillbaka till sent 1200-tal, då den första
dokumentationen om kopparbrytning utförd av Stora finns nertecknad. Det är en
verksamhet som skulle pågå, utvecklas och omdöpas till Stora Kopparbergs Bergslag år
1862. Vid den tidpunkten pågick även gruvdrift och stålarbeten samt företagets första
trärelaterade aktiviteter. År 1970 intog företaget en ny inriktning, där fokus lades på skog,
massa- och pappersframställning. Det innebar också att tidigare verksamheter som inte
sammanföll med företagets nya inriktning såldes av (Stora Enso, u.å.).
Företagets finska historia tar sin början under sent 1800-tal i form av ett ångdrivet
sågverk. År 1912 förvärvade ägaren av det ångdrivna sågverket en verksamhet vid namn
Enso träsliperi. Företaget fortsatte att köpa upp andra verksamheter och var i slutet av
1900-talet Finlands största skogsföretag, då under namnet Enso Oy (Stora Enso, u.å.).
År 1998, genom en sammanslagning av finska Enso Oy och svenska Stora Kopparbergs
Bergslags Aktiebolag, fick det nya bolaget namnet Stora Enso (Stora Enso, u.å.).
4.1.2 Dagens verksamheter
Idag är Stora Enso verksamt i sexton länder. I dessa länder framställer företaget i
varierande utsträckning kartong, papper, paketeringsmaterial, massa och sågade trävaror.
Företagets huvudkontor är beläget i finska Helsingfors, vilket också är det land där Stora
Enso har flest individuella industrier. År 2018 låg företagets försäljning på 10,5 miljarder
EUR (Stora Enso, u.å.).
4.1.3 Dagens svenska verksamheter
Idag framställer Stora Enso företagets alla fem produktkategorier i Sverige. Verksamheter
finns på totalt elva olika platser: Skoghall, Fors, Kvarnsveden, Hylte, Nymölla,
Jönköping, Vikingstad, Skene, Skutskär, Ala och Gruvön (Stora Enso, u.å.). De två
sistnämnda är sågverk, vilka exkluderas ur arbetets fortsättning.
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Figur 4. För arbetet intressanta verksamheter illustrerade på karta.
Arbetet avgränsas mot Stora Ensos verksamheter avseende kartong, papper och massa,
samt till de totalt sex olika bruk vari dessa verksamheter bedrivs, nämligen Skoghall,
Fors, Kvarnsveden, Hylte, Nymölla och Skutskär (se figur 4) samt (bilaga 3). Det
sistnämnda agerar även utgångs- och referenspunkt för arbetet rent geografiskt.
4.1.4 Affärssystem/IT system
Samtliga bruk inom Stora Enso koncernen i Sverige använder sig av IT-systemet SAP
(Systems Applications Products). IT-systemet används av Stora Enso för hantering av
företagets produktion, redovisning, materialhantering samt planering av personal. De
olika bruken i koncernen använder däremot inte IT-systemet på ett enhetligt sätt gällande
materialhantering. Ett exempel på det icke enhetliga arbetet i IT-systemet SAP är hur
respektive bruk individuellt utformat sina olika materialkategorier.
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4.1.5 Anläggningsregister
Anläggningsregistret i affärssystemet SAP kan liknas vid en spegelbild över de processer
som finns i verksamheten. Det är en förteckning över alla de material och komponenter
som finns i verksamhetens anläggning och maskinpark. I anläggningsregistret finns
information om verksamhetens samtliga funktioner/affärsområden. Information över
vilken systemposition respektive material innehar finns också i anläggningsregistret. I
affärssystemet SAP är anläggningsregistret uppbyggt genom en övergripande
kartläggning där de olika affärsområdena finns listade (se bilaga 5 och 6). Från den
övergripande vyn går det sedan att utifrån det valda affärsområdet få information om vilka
maskiner som finns och exakt vilka komponenter dessa maskiner utgörs av. Denna
information är av stor vikt för att underhållsverksamheten ska fungera på ett
tillfredsställande och effektivt sätt.
4.1.6 Artiklar i förrådsverksamheten
I dagsläget delas 30 915 stycken artiklar mellan ett eller flera av företagets sex svenska
bruk (se tabell 2). Detta med bruksspecifika lager för samtligt material. Totalt återfinns
541 stycken artiklar som alla bruk använder.

Tabell 2. Artikelspecifikation
Samtliga artiklar är fördelade på materielgrupper. Deras upplägg och uppskattade
lagerräntor skiljer sig mellan bruken. Exempelvis har Skutskärs bruk följande fördelning
på deras materialgrupper:
001 – Icke reparerbara mekaniska reservdelar
002 – Reparerbara mekaniska reservdelar
003 – Icke reparerbara elektriska reservdelar
004 – Reparerbara elektriska reservdelar
005 – Förnödenheter och förbrukningsmaterial
4.1.7.Material
För att belysa och ge ett praktiskt exempel på vad som lagerförs i Stora Ensos olika
svenska bruk används artikeln Lagring 3 med beteckning ”oljesmord”, som har
artikelnummer 358176. Denna reservdel finns det totalt 23 stycken av, om alla bruken
inräknas. Därmed lagerför de enskilda bruken i snitt fyra stycken Lagring 3 var. Totalt
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sett över alla bruken, förbrukades förra året tio sådana och år 2017 var den siffran åtta.
Per enskilt bruk var snittförbrukningen således 1,66 år 2018 och 1,33 år 2017 (se bilaga
13).

4.2 Informanterna
Nedan ses tabell över genomförda intervjuer som ligger till grund för det empiriska
kapitlet. För att förenkla empirin har vardera informant tilldelats en siffra.
Nummer Företag

Befattning

Datum

Intervjutid Plats

1

Stora Enso
Skoghall

Chef, förråd och interna
transporter

7/5-2019

32 min

2

Stora Enso
Skutskär

Reservdelssamordnare

9/5-2019

45 min

3

Stora Enso
Skutskär

9/5-2019

30 min

4

Stora Enso
Fors

Materialhanteringschef
Avdelningschef,
materialhantering och
service

10/5-2019

40 min

5

Assemblin

Verkstadschef

10/5-2019

15 min

Beteckning

Telefonintervju Informant 1
Stora
Enso
Skutskär Informant 2
Stora
Enso
Skutskär Informant 3
Telefonintervju Informant 4
Telefonintervju Informant 5

Tabell 3. Intervjuinformation. Egen konstruktion.
Samtliga tillfrågade informanter i vår undersökning besitter kunskap inom industriell
förrådsverksamhet och har en stor inblick i verksamheten genom arbetslivserfarenhet och
eller utbildning. För att kunna besvara studiens frågeställningar var den information vi
fick ta del av genom intervjuerna med informanterna ytterst värdefull.

4.3 Fördelar respektive hinder med centralisering
Vilka fördelar respektive hinder finns för att genomföra en centralisering av industriell
förrådsverksamhet?
4.3.1 Skutskärs bruk, förbättringsområden
Till Stora Enso Skutskärs bruk levereras allt inkommande material förutom den skogliga
råvaran till brukets förråd. Förrådsverksamhetens syfte är att bistå
produktionsverksamheten med de material och förslitningskomponenter som behövs för
den dagliga driften. Idag lagerförs i förrådet hos Stora Enos Skutskärs bruk cirka 24 000
unika material, reservdelar och förslitningskomponenter (se bilaga 14). Förrådet är
uppdelat i tre separata lagringsutrymmen vilka utgörs av kall-, varm- och mörkförråd.
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Kapitalbindningen upplevs som hög i förrådet där reservdelar, komponenter och material
lagerförs. Därtill menar informant 2 att viss del av det lagerförda materialet lider av
inkurans och därigenom behöver personalen skrota material som inte längre går att
använda. Dessutom sker ombyggnationer av produktionen på Stora Enso Skutskärs bruk,
vilket medför att en del det lagerförda reservdelarna inte längre passar i produktionen.
Informant 2 belyser problematiken:
”Å det är väl någonting som tyder på att artiklar ändå blir […] att vi lider av en
inkurans, vi köper in material, men så väljer man att efter X-antal år att bygga om
produktionslinan eller ersätta, å då har ju dom här artiklarna […] det är ju som att
man bara står och kastar bort pengar egentligen”.
Förrådet vid Stora Enso i Skutskär upplever en viss problematik med lagringsutrymmena.
Detta är något som är mest tydligt i förråd 2 där större reservdelar lagerhålls (se figur 5).
Informant 3 påtalar platsbristen som finns i dagsläget: ”Vi är ju rätt så trångbodda, i alla
fall om man räknar […] den här byggnaden då”. De höga lagernivåerna leder även till att
material inte kan förvaras på ett korrekt sätt, då reservdelsförråden och dess olika
avdelningar beträffande kall-, varm- och mörkfördelning är begränsade till yta och
omfattning. Även underhållet av delarna i lagret är ett uttalat problem, eftersom vissa
reservdelar kan ligga i centralförrådet utan underhåll längre än vad tillverkaren
rekommenderar. Det är någonting som kan innebära problem när reservdelen väl sätts in
i produktionen. Informant 2 beskriver trångboddheten såhär:
”Där kan man se den här logistiska biten också att vill du få fram ett material, så
kan det stå längst bak i ett hörn å så måste du lyfta bort tio andra material å du
måste ha in lastmaskin å sånt för att kunna framföra dem här grejorna. Å det
exemplifierar ju verkligen trångboddhet tycker jag, du ska inte behöva flytta på tio
material för att komma åt det du behöver ha”.
Nedan visas en bild på hur lagringen kan se ut av reservdelar hos Stora Enso Skutskärs
bruk. För att komma åt en del av materialet behövs helt sonika andra material förflyttas,
vilket är en tidsödande process.
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Figur 5. Kallförråd. Förråd 2.
Vidare kommer svårigheterna med förrådsverksamheten på tal och att kostnaderna för
funktionen förbisetts till förmån för att hålla produktionen rullande utan driftstopp
orsakade av brist på tillgång till reservdelar eller dylikt. Informant 3 beskriver förrådets
situation med följande utläggning:
”Det är en svår verksamhet att mäta inkurans och sånt där eftersom […] vi inte är
jämförbara med grossister som säljer sitt material, utan vi är ju glad om vi inte
behöver ge ut något material, för då går ju fabriken bra. Det är ju lite tvärtom. […]
Så att det blir ju en del inkurans å att materialet tillslut blir obrukbart för att det
ligger för länge också. Men någonstans så har man väl vägt då, att den kostnaden
är mindre än om fabriken stannar. Det är ju det ingen vill då, för det är ju då det
börjar kosta otroliga pengar, om det står”.
4.3.2 Skutskärs bruk, fördelar med centralisering:
Motiven bakom en centralisering av Stora Ensos förrådsverksamhet är att det kan leda till
att kostnaderna för kapitalbindning minskar. Informant 3 motiverar en centralisering med
följande utläggning:
”Väldigt många möjligheter. Framförallt ekonomiskt då […] det går ju att hålla
nere kapitalbindningen mycket. Å då blir det ju mindre lagerränta och
lagerhållningskostnader”.
Ytterligare fördelar med en centralisering som kom upp under intervjun med informant 2
var möjligheterna till ökad tillgänglighet på reservdelar. En förklaring till detta är
exempelvis när Skutskär aktivt väljer att inte lagerföra en viss reservdel med anledning
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av att den inte går åt tillräckligt ofta och därmed istället köper in reservdelen vid behov.
Det är något som dock kan generera bekymmer när produktionen drabbas av problem för
att komponenten gått sönder, och reservdelen har en lång leveranstid. Vid ett centrallager
kan det istället behöva lagerföras fler antal av samma reservdel för att täcka samtliga
bruks behov av just den komponenten. Något som enligt informant 2 därför leder till ökad
tillgänglighet då bruken troligtvis inte kommer behöva komponenten samtidigt. informant
3 har en liknande åsikt:
”Vi har ju en väldigt hög tillgänglighet i till exempel motorhotellet. Det är sällan
dom bommar mot oss. Å ändå så håller dom nere nivåerna då, än om vi skulle ha
varsitt lager då av alla dom här motorerna. Så jag tror att tillgängligheten också
då, skulle öka”.
En centralisering kommer ge konsekvenser både ekonomiskt men även miljömässigt för
Stora Enso. Informant 2 nämner de finansiella aspekterna och den ekonomiska vinningen
som Stora Ensos motiv till att genomföra centraliseringen. Utan den ekonomiska
vinningen finns inte motiv till att genomföra förändringen. informant 2 om
miljöpåverkan:
”Min uppfattning är nog att det skulle bli en mindre klimatpåverkan, om man tar i
det stora hela. Just att man väger in tillverkare av olika material. Å just sen tror
jag risken för inkurans minskar ju. Har vi ett lägre antal artiklar lagerförda, så är
de ju förhoppningsvis mer brukbara än att man har 30 stycken lagerförda.
Transporterna kommer ju självklart ledda till miljöpåverkan, men dom finns ju
redan, när dom väl kommer hit”.
Informant 2 utvecklar sitt resonemang om fördelarna med en centralisering sett ur ett
miljömässigt perspektiv:
”Vi är sex stycken bruk, vi har alla fem såna här lagringar då, då är det 30 stycken
totalt som ska produceras och lagerföras hos varje Stora Enso bruk. Men om vi har
ett gemensamt då kanske vi skulle ha 10 på det här gemensamma. Då är det tio st
som har tillverkats och påverkat miljön under tillverkningsprocessen, å utbrytandet
av mängden material som krävs för att tillverka det. Å då blir det en gemensam
transport till det här centrallagret istället för sex separata transporter. Med mer
producerat material från första början”.
4.3.3 Skutskärs bruk, hinder med centralisering:
Eftersom de olika bruken inom Stora Enso ses som egna enheter, är det viktigt hur
styrningen av centrallagret ska gå till och hur uppdelningen av kostnaderna för
centrallagret mellan bruken ska ske. Samtliga informanter för detta på tal under
intervjuerna. Om fördelningen av centrallagrets kostnader inte fördelas på ett rättvist sätt
mellan bruken kommer de inte motiveras till att gå med i samarbetet. Informant 3 ser en
del svårigheter som bör avhandlas innan en centralisering kan genomföras och redogör
för några av svårigheterna:
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”Det påverkar ju allihopa, och därför måste man ju någonstans bestämma, vem
ansvarar för materialvården egentligen, både inköpsbiten då och det tekniska
bitarna. Blir det för många kockar i den biten då, att vi ska ha en centralisering
men alla ansvarar ändå för underhåll av artikeldata, då tror jag att det kan bli lite
tokigt. Så jag ser tydligt ansvarsområde och ägandeskap över det där. Sen om det
ska vara att vi äger en viss del av det, eller underhållet då, eller om man sätter en
grupp på plats då, som ansvarar för dom bitarna, så det finns ju lite alternativ där
då men […] Det behöver nog vara väldigt tydligt”.
Det framkommer även en önskan om tydligare kommunikation mellan bruken i Stora
Enso. Ska centraliseringen vara praktisk genomförbar behövs en enhetlig syn på hur
styrningen av materialen ska gå till. Vidare beskriver informant 2 behovet av gemensam
styrning så här:
”Jag måste veta vem som är min motpart på de andra bruken. För jag tror att man
måste få någon form av samråd, å liksom kunna sitta ner mellan bruken och tala
om olika materialgrupper, hur de hanterar det. För att få en enhetlig syn på det
här. Hur ska vi styra materialen som är på ett sånt här centrallager”.
En likartad uppfattning har informant 3 som vidare resonerar om hur centrallagret rent
praktiskt ska styras och hur kostnaderna ska fördelas mellan de inblandade bruken.
Troligtvis kommer inte alla bruk att få användning av reservdelarna på centrallagret i lika
hög utsträckning. Vederbörande förklarar svårigheterna med styrningen av centrallagret:
”Det lär ju vara en tydlig struktur med […] alla är väldigt noga med
kostnadsfördelningen […] eftersom vi inte blir bedömda som en svensk enhet. Utan
vi har ju våra ekonomiska mål här. Å dom har ju sina ekonomiska mål där. Så att
[…] kostnadsfördelningen kommer ju bli noggrann”.
4.3.4 Skoghalls bruk, förbättringsområden
Förrådsverksamheten på Stora Enso Skoghall omfattar idag cirka 33 000 olika typer av
artiklar av varierande storlek och funktion (se bilaga 14). Förrådet är uppdelat i en
avdelning för reservdelar med ständig omsättning, ett gasförråd, ett järnförråd, ett
motorförråd med speciella förhållanden och klimat samt ett förråd för transportskruvar.
Vid intervjun framförs problemområden som finns för förrådsverksamheten i dagsläget.
Att hålla låga lagernivåer är viktigt då det bidrar till frigörelse av kapital. Informant 1
påtalar att lagernivåerna i förrådsverksamheten är onödigt höga, vilket har att göra med
de vanligt förekommande långa leveranstiderna på reservdelar. Informant 1 utrycker
följande om Stora Enso Skoghalls lagernivåer:”Vi har lite för hög nivå. På vissa saker
för att leveranstiden är lite lång, så vi borde egentligen klara oss med en del men för att
gardera oss lägger vi oss på två”.

Därtill förklarar informant 1 att Stora Enso Skoghall saknar det utrymme bruket behöver
för sin förrådsverksamhet. Det största problemet är dock att utrymmena inte är helt
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ändamålsenligt utformade för verksamheten som utförs där, då det på vissa platser saknas
önskvärda lyftmöjligheter samt att det kan vara svårt att få ut önskat material. Informant
1 förklarade denna problematik: ”Till vissa saker har vi inte det utrymme vi behöver.
Eller utrymme har vi men inte dom, ja vad ska vi säga, lyftmöjligheter som vi egentligen
borde ha. Vi har utrymmet men de är kanske inte ändamålsenligt”.
Informant 1 utvecklar resonemanget avseende att det är en utmaning att få brukets
förrådsutrymmen att räcka till. En anledning till problemet är de nya projekt som
genomförs på Stora Enso i Skoghall för med sig en hel del nya material, vilket i sin tur
gör att förrådsverksamheten behöver ta in nya sorters reservdelar. Således sker en ständig
utökning av mängden artiklar i förrådsverksamheten. Detta beskriver informant 1 så här:
”Det är en ständig strid att få förrådsutrymme att räcka till. Vid alla projekt som
man gör kommer det in nytt material eftersom då har leverantören ändrat om
litegrann i utformningen av materialet, och det byggs inte på vad vi hade förut […]
och då måste vi ha nya reservdelar [...]. Så vi lever hela tiden i ett ständigt ökat
förråd”.
Därtill är förrådsverksamheten utspridd på området vilket medför att onödiga transporter
försöker undvikas.
4.3.5 Skoghalls bruk, fördelar med centralisering:
Trots att informant 1 ser många hinder för genomförandet av en centralisering av Stora
Ensos förrådsverksamheter så ger informanten ändå sin syn på de eventuella
förbättringarna från dagens situation som en centralisering skulle kunna föra med sig:
”Ja det finns ju möjligheter, och den stora möjligheten är ju kapitalrationalisering,
det vill säga att sänka lagernivåerna vilket är ett problem överallt och det är ju det
som måste vara […]. Det som måste vara fundamentet för att ha ett centralt lager
[…] att respektive bruk kan minska sitt lagervärde och lägger vi ihop det på nått
ställe så har vi kanske kapat en låt oss säga en femtedel utav eller en del mer, kanske
hälften”.
4.3.6 Skoghalls bruk, hinder med centralisering:
Den främsta anledningen till genomförandet av en centralisering är om det är en lönsam
förändring för Stora Enso. Däremot kan centraliseringen medföra konsekvenser som ökad
negativ miljöpåverkan, vilket istället kan vara ett hinder då Stora Enso profilerar sig som
ett miljömedvetet företag. Huruvida en centralisering av Stora Ensos förrådsverksamhet
kommer leda till minskad negativ miljöpåverkan är svårt att på förhand sia om. När
informant 1 får resonera kring den eventuella miljöpåverkan gavs följande svar:
”Ja alltså när vi pratar om miljöpåverkan och centrala lager så tänker jag spontant
på transporter, […] ja det är klart en indirekt positiv miljöpåverkan är om vi
använder förre prylar av samma sort så behöver vi producera mindre globalt sätt
vilket är en positiv påverkan kanske men närmast mig är det negativt i förhållande
med transporter”.
29

Vidare ses den ekonomiska fördelningen mellan bruken som ett dilemma. Informant 1 är
tydlig med att de ekonomiska aspekterna är den största utmaningen för att en
centralisering ska bli verklighet. Därtill beskriver informant 1 problematiken med
kostnadsfördelningen som kan uppstå till följd av att Stora Ensos förrådsverksamhet
centraliseras:
”Ja hur man skulle kunna fördela, ja man måste ju fördela kostnaderna utifrån hur
mycket man utnyttjar det men samtidigt så får det inte bli så att någon, då måste
man måste vara ärlig. Nån säger att äh jag tar hem dom grejerna så behöver inte
jag vara med och betala på den stora kakan utan då måste man verkligen gå in på
ett ärligt sätt allihop, så att någon som då inte utnyttjar det fullt ut måste ta en
jättekostnad som inte lönar sig för att nån annan fuskar med det om vi säger så”.
4.3.7 Fors bruk, förbättringsområden
Stora Enso Fors är en kartongfabrik. Vid Stora Enso Fors lagerförs idag cirka 26 000
artiklar i deras förråd av reservdelar, komponenter och material (se bilaga 14).
Informanten för förrådet i Fors upplever liksom övriga informanter att lokalerna för
lagring inte täcker deras behov fullt ut och att platsbrist råder. Informant 4 beskriver
situationen för förrådet såhär:
”Ja vi är väldigt trångbodda, och problemet som jag ser är det att vi har skrotat ut
alldeles för dåligt. Historiskt när man har haft projekt så har man inte i
projektorganisationen gjort iordning skrotningslistor på vad som ska bort, och då
ligger dom kvar där om man inte har skrotat dom”.
4.3.8 Fors bruk, fördelar med centralisering
Informant 4 ser liksom tidigare nämnda informanter många svårigheter som måste
överbryggas innan en centralisering kan genomföras. Däremot är informant 4 av åsikten
att en centralisering av Stora Ensos förrådsverksamhet är enda sättet för koncernen att
minska kapitalbindningen. Informant 4 beskriver sin syn såhär: ”Nä jag vill gärna ha nån
typ av att vi delar reservdelar, jag tror det är det enda som Stora Enso kan göra för att
sänka förrådsvärdena”.
4.3.9 Fors bruk, hinder med centralisering:
När informant 4 ges möjlighet att fritt prata om en centralisering av förrådsverksamheten
framkommer en viss skepticism och tveksamhet. Informant 4 förklarar sin syn genom
följande utläggning:
”Som jag ser det finns det ingen vinst att centralisera allt för då skulle vi få stopp i
produktionen. Allting som man kan laga dels under drift sen ska man ju inte vänta
på transporttiden innan det kommer på plats, och så skulle det ju bli väldigt dyr
hantering om man ska sitta och köra akutbilar för att man inte ska få stopp på
maskinerna. Men däremot tror jag att vissa reservdelar skulle vi mycket väl kunna
dela”.
Problemet som skulle uppstå om centrallagret endast lagerför en viss reservdel och två
bruk får haveri samtidigt och således behöver samma reservdel, är en aspekt som kom
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upp vid intervjun med informant 4. Därför behövs tydliga rutiner som talar om hur en
sådan situation skulle hanteras.
4.3.10 Assemblin
Låg grad av gemensam lagerhållning av reservdelar mellan bruken förekommer i
dagsläget. En tredjeparts aktör är Assemblin, vilket är en extern aktör som förser bruken
med vissa motorer. Det är en aktör som även ombesörjer korrekt lagerföring och underhåll
under lagringstiden. Därutöver lagerhåller de enskilda bruken egna reservdelar för den
egna verksamheten, någonting som skapar hög tillgänglighet, men även höga lagernivåer
och därigenom kostnader.
Informant 1 konstaterar att motorhotellet på Assemblin möjliggör för Stora Enso Skoghall
att minska sina lagernivåer till sådana nivåer att bruket klarar av att hantera den första
smällen om någonting händer, men vid ytterligare händelser så täcker motorhotellet upp.
Utan motorhotellet hade således Stora Enso Skoghall behövt att själva lagerföra fler delar.
Vidare belyser informant 3 fördelarna med att låta en extern aktör sköta lagerföringen åt
Stora Enso: ”Men ibland kan det vara lättare att ha outsourcat, för då har dom sin egen
struktur å då blir det inte det hära, regelverket mellan bruken. Utan då är det ju dom som
[…] ja, dom ansvarar ju för att leverera”.
Motorhotellet Assemblin har sedan omkring 20 år tillbaka lagerfört växelströmsmotorer
i standardutförande åt Stora Enso. Detta ses som en form av centraliserad
lagringsfunktion då Assemblin lagerför dessa motorer åt samtliga svenska Stora Ensobruk. Lagringen av Stora Ensos motorer sker i Gävle. Den sammantagna bilden som ges
av informanterna från Stora Enso är att samarbetet med Assemblin fungerar mycket
tillfredsställande. Det föreföll sig därför naturligt att gå direkt till aktören i fråga för att ta
reda på hur samarbetet med Stora Enso fungerar idag. Informant 5 beskriver fördelarna
med de centralt lagrade motorerna såhär:
”Det började […] med att vi hjälpte Stora Enso Skutskär då, med att ta hand om
deras motorer. Och dom hade det trångt med plats, så att vi flyttade lagret då, in
till Gävle. På elmotorer, å sen så såg ju vi effekten av att kunna lagerföra åt alla
bruken då, för det blir ju en besparing åt Stora Enso, vi lagerför åt alla sex bruken
då […]. Så hade ju alla kanske tre reserver av varje sort då, och utöver det då, så
var det sju bruk på den tiden, åtta med den uppe i Dalarna. Så 8*3=21 […] är ju
24 motorer på lager. Nu räcker det att vi har fyra motorer åt alla bruken istället
då. Så det var ju där dom såg effekten av att vi hade en möjlighet att spara på
bundet kapital då va, åt Stora Enso”.
Informant 5 utvecklar resonemanget om de besparingar Stora Enso gör genom att anlita
en tredjepartsaktör i lagringen av deras elmotorer såhär:
”Det blir ju ändå en besparing för Stora Enso, genom att dom flyttar ut alla
kapitalbindningar utanför sitt staket då, till mig va så att säga. Men då har ju jag
kapitalbindning istället, men det vill jag ju också ha betalt för. Det blir ju mindre
kapitalbindning än om alla bruken skulle ha en egen”.
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Att ha god tillgång till reservdelar utifall behovet uppstår, är något som återkommande
har tagits upp av Stora Ensos förrådspersonal genom hela studien. I samband med detta
har det diskuterats hur tillgängligheten av reservdelar ska säkras vid ett centralt beläget
lager. I och med att det finns ett praktiskt exempel i motorhotellet på Assemblin, förehöll
det sig relevant för studien att ta reda på hur de sköter distributionen till Stora Ensos bruk.
Informant 5 förklarade distributionen av elmotorerna på följande sätt:
”Det sker oftast då med distribution med Schenker eller DHL. Så att […] det
kommer en beställning till oss på en artikel[…]. Vi skickar ner den med […] vi har
en veckotur så att säga. Dom bokar ju motorer till stöt, den här ska bytas under det
här stoppet, eller den dagen eller någonting, så skickar vi ner motorn så att dom
har den på plats där då. Å sen skickar dom upp den som dom har bytt ut då, den
trasiga till oss. Med Schenker eller DHL”.
En svårighet informanterna ser med ett centrallager är hur akuta ärenden ska kunna
hanteras. Ett exempel är om en reservdel som lagerförs i centralförrådet går sönder hos
ett av bruken som sedan orsakar produktionsstopp. Att ta fasta på hur Assemblin hanterar
liknande situationer är därför relevant, och informant 5 anger följande:
”Då blir ju skillnaden att dom ringer vårt journummer då, å då har vi en lastbil
eller buss då, stående. Som vi kan lasta in motorn i och köra till bruket. Eller så
köper vi in tjänsten från en extern distributör då, som vi också har ett avtal med.
För det kan ju hända att vår kille som är ute på en transport redan, å så ringer dom
å ska ha på ett annat ställe då. Så då lär vi ju ha backup med något annat företag
också då”.
Behovet av reservdelar kan uppstå dygnet runt i Stora Ensos bruk, vilket medför att det
måste finnas reservdelar tillgängligt. Informant 5 förklarar hur de säkerställer
tillgängligheten genom följande uttalande: ”Dygnet runt, året runt, har vi jour”.
Sammanfattning:
Sammantaget är det klarlagt att samtliga bruk inom Stora Enso som deltog i studien, i
många hänseenden har samma problematik med deras förrådsverksamhet och lagring av
reservdelar, material och komponenter. Genomgående beskrivs en platsbrist och
trångboddhet som försvårar arbetet. Det ska dock poängteras att ingen av informanterna
beskrivit situationen med lagringsutrymmena som något kritiskt problem.

4.4 Egenskaper
Vilka egenskaper bör förrådsmaterialet besitta, för att lagerföras i ett centralt förråd?
Avgörande för en centralisering av industriell förrådsverksamhet är de centraliserade
materialens egenskaper. Det eftersom materialen skiljer sig på en rad punkter, och vissa
lämpare sig därför bättre för att lagerföras centralt än andra. Nedan följer en redogörelse
över vilka material, samt individuella egenskaper hos dessa material, som arbetets
informanter tror vara lämpliga för central lagerhållning.
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4.4.1 Skutskärs bruk
Informant 2 från Stora Enso Skutskärs bruk anser att stora otympliga material som tar
mycket plats bör lagerföras centralt. Detsamma gäller för känsligt och lätt åldrande
material, vilket under intervjun exemplifieras genom gummimaterial. Även kostnaden för
materialet menar informanten måste vara högt. Därtill ska materialet vara skapligt
driftsäkert och gärna bytas i sedan tidigare inplanerade byten. Om materialet går sönder
titt som tätt, lämpar sig materialet inte enligt informant 2 för central lagerföring. Vidare
nämns också att utmonteringstiden borde vara lång.
Informant 3, också från Skutskärs bruk, nämner ventiler, pumpar och växlar som material
vilka borde kunna lagras centralt. Informanten gör även det medvetna valet att räkna bort
motorer som möjligt material vid ett centrallager. Detta görs eftersom Skutskärs bruk
redan innehar ett långtgående samarbete med extern part beträffande service och lagring
av motorer. Det är en tjänst som samtliga Stora Ensos bruk har tillgång till, men som är
mest djupgående mellan Stora Enso Skutskär och den externa parten. Detta beror främst
på geografiska aspekter. Därutöver säger informant 3 att även material som är dyrt, har
lång leveranstid och är gemensamt med andra bruk, borde vara material som fungerar att
lagra centralt.
4.4.2 Skoghalls bruk
Informant 1 från Skoghalls bruk gör gällande att centraliserat material bör användas av
fler bruk än en enbart dem själva, samt att leveranstiden på det centraliserade materialet
bör vara långt. Informanten nämner även att Skoghalls förråd inte har ändamålsenliga
lyftmöjligheter i alla sina lokaler. Någonting som denne menar kan vara problematiskt
för visst material idag, med lagrets nuvarande utförande. Informanten berättar även att
deras motorer lagras i ett separat utrymme, då dessa kräver ett särskilt klimat. Därutöver
gör informant 1 en egen framställan om eventuell samlagring vid andra bruk. Det är dock
någonting som informanten menar enbart skulle fungera på icke-reparerbart material.
4.4.3 Fors bruk
Informant 4 från Stora Enso Fors uppger att samlagring vore intressant avseende material
med långa leveranstider och som sällan går sönder. Detsamma gäller för material som har
egenskaper likt högt inköpsvärde och skrymmande till dess utformning. Därutöver
framför informanten vikten av att materialet som lagras centralt delas med något annat
bruk, för att därigenom erhålla positiva synergieffekter av samlagringen. Även aspekten
beträffande den tid det tar att montera ur ett material ur drift nämns, då lång
utmonteringstid ger ett större tidsfönster för själva materialanskaffningsprocessen.
Material som åldras snabbt ger informanten även goda förutsättningar för central
lagerhållning. Detta exemplifierar informanten genom material som innehåller gummi
och olika typer av o-ringar, för vilka livstiden är begränsade och materialet i sig kräver
en väldigt specifik lagermiljö. Motorer och pumpar är även föremål som passar sig för
samlagring enligt informant 4. Tilläggas kan att en idé om gemensam lagerhållning vid
redan existerande bruk yttrades.
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4.4.4 Assemblin
Informant 5 säger att olika standarder är nyckeln till delade effektiva lager. Informanten
ger europanormen EN50347 på växelströmsmotorer som exempel. Normen klargör
avseende växelströmsmotorer aspekter likt vilken infästning som ska vara i fötterna,
vilken höjd det är upp till axeln och vilken axeldimension det är. Allt detta är
standardiserat genom EN50347, och möjliggör enligt informant 5 för användning av
märkesoberoende motorer på bruken.

4.5 Centralförrådets lokalisering
Enligt tyngdpunktsmetoden, var bör det centrala förrådet lokaliseras?
4.5.1 Lagerlokalisering
Det förslag om lokalisering beträffande ett nytt centralförråd är framtaget med hjälp av
en metod som heter tyngdpunktsmetoden, eller engelskans Center of Gravity. Metoden
bygger på att fysiska platser, i det här fallet Stora Ensos samtliga svenska bruk, kan ges
X- och Y-koordinater i ett koordinatsystem. Ett koordinatsystem som slutligen i vårt fall
har lagts ovanpå en kartbild av Sverige. Detta eftersom två koordinater på en blank
bakgrund, inte genererar någon matnyttig information utöver att verifiera uträkningen i
sig.
Därtill erfordras någon form av förbrukning, efterfrågan eller behov för att genomföra
beräkningar i enlighet med tyngdpunktsmetoden. I bilaga 15 följer två uträkningar. Den
första med Stora Ensos bruk uppskattningsvis utplacerade med X- och Y-koordinater
samt med deras individuella förrådsartikelsaldon som förbrukning. Den andra
uträkningen är med Stora Ensos bruk uppskattningsvis utplacerade med X- och Ykoordinater samt ett hypotetiskt värde Z för förbrukning. Detta med anledning av att
förbrukningen stundtals inom industriell förrådsverksamhet kan vara av sekundär
betydelse i förhållande till exempelvis transportavstånd och transporttid.
Två uträkningar skapades även för Stora Ensos fyra nordligaste bruk (se bilaga 17). Där
är bruken uppskattningsvis utplacerade med X- och Y-koordinater samt med deras
individuella förrådsartikelsaldon respektive hypotetiskt värde Z för förbrukning.
Uträkningarna i både bilaga 15 och bilaga 17 har även genererat uppskattade
distanstabeller, vilka återfinns som bilaga 16 respektive bilaga 18.
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5. Analys och diskussion
5.1 Förbättringsområden idag
Vi kan i likhet med Kumar et al. (2000), som beskriver lagerhantering av reservdelar som
ett av logistikens mest utmanande områden, efter genomförda studier mot Stora Enso
verifiera den komplexa verklighet i vilken förrådspersonalen befinner sig i. Den
beskrivning som Kumar et al. (2000) gör, stämmer överens med informanternas svar
angående problematiken med att möta operatörernas behov av reservdelar samtidigt som
kapitalbindningskostnaderna är hög för verksamheten. Däremot stämmer inte den
beskrivning som Kumar et al. (2000) ger avseende att företagen många gånger inte har
råd med den kapitalbindning som reservdelslagret medför.
Informant 3 beskriver att desto färre reservdelar som behöver ges ut till fabriken från
förrådet, desto bättre går fabriken. Samt att kostnaderna för lagerföringen därför godtas
då dessa uppskattas vara mindre än kostnaderna som uppstår vid ett produktionsstopp. Vi
uttrycker detta med stöd från Mattsson (2017) som hävdar att acceptans måste råda för
kapitalbindning när hög servicenivå är ett krav. Detta behöver ändå inte betyda att de
höga lagernivåerna av reservdelarna är något som helt ska accepteras inom industrin.
Enligt Liker (2009) bör företag arbeta för ständiga förbättringar och låg grad av
kapitalbindningen med fortsatt god reservdelstillgänglighet. Inom koncernen Stora Enso
sker besparingsåtgärder och kan de inblandade svenska bruken således minska sina
kostnader för kapitalbindning, är detta positivt.
Al-Bah (1993) menar att välanpassade lokaler är en avgörande faktor för att möjliggöra
ett effektivt underhåll av produktionsanläggningen. Det vi har kunnat utkristallisera efter
de genomförda intervjuerna är att det finns mer att önska av lokalernas funktionsduglighet
hos Stora Ensos bruk i Skutskär, Skoghall och Fors. Vid dessa bruk talas det både om
trångboddhet och brist på utrustning för korrekt hantering. Något som talar för att åtgärder
skulle behöva vidtas för att förbättra arbetsprocesserna gällande reservdelshanteringen.
Sammantaget tycker vi oss kunna ana en förbättringspotential inom förrådsverksamheten
och hanteringen av reservdelar inom Stora Enso. Vi kan presumera att en centralisering
av förrådsverksamheten således torde generera i besparingar och en effektivare hantering
av reservdelar likt det Kohn (2008) hävdar om att distributionskedjans sammanlagda
prestanda ökar genom centralisering. Nedan analyserar och konkretiserar vi fördelarna
respektive hindren med en centralisering.

5.2 Fördelar respektive hinder med centralisering
Vi kan i enlighet med Teo et al. (2001) se att de övergripande motiven för att genomföra
en centralisering är de ekonomiska fördelarna detta tycks föra med sig.
Samtliga informanter ser de finansiella motiven som en anledning till att genomföra
en sådan förändring av förrådsverksamheten. Teo et al. (2001) beskriver också hur
dupliceringar av artiklarna reduceras till följd av centralisering, vilket är en
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bidragande orsak till den kostnadsbesparing som kan åstadkommas. Något som
stämmer överens med den uppfattning som Pedersen et al. (2012) har rörande de
kostnadsbesparingar som kan uppnås genom en centralisering.
För att exemplifiera hur lagernivåerna skulle kunna sänkas används Lagring 3 med
artikelnummer 358176 som praktiskt exempel. Idag återfinns totalt 23 stycken av nämnd
artikel på Stora Ensos svenska bruk. Trots en total förbrukning på 8 stycken under året
2017 och 10 stycken 2018. Att lagerföra mer än dubbelt så många än vad den årliga
förbrukningen är, kan tyckas onödigt. Detta exempel gör det tydligt vilken
kapitalbindning som finns i Stora Ensos förråd av reservdelar. Likt informant 1,3 samt 4
som ser de finansiella motiven som den största drivkraften för genomförandet av en
centralisering, överensstämmer den teori som Wong et al. (2005); Teo et al. (2001);
Robinson (1990) och Oskarsson et al. (2013) framför om att centralisering leder till
kostnadsbesparingar och minskad kapitalbindning.
Om en centralisering kan leda till ökad tillgänglighet är svårt att uppskatta på
förhand. Detta är dock något som informant 2 ser som ett motiv till att genomföra en
centralisering av Stora Ensos förrådsverksamheter. Något som däremot talar mot en
centralisering är Oskarsson et al. (2013) åsikt rörande att centrallager försvårar för de
verksamheter som kräver korta ledtider. Någon som dock motsätter detta är Kohn (2008)
vars åsikt är att centralisering av lager leder till ökad prestanda inom hela
distributionskedjan. Vilket talar för att tillgängligheten kommer att kunna hållas hög vid
ett centrallager för Stora Enso.
Vi kan se hur teorin går i linje med vår empiriska insamling avseende informant 2, som
förespråkar en mer prononcerad kommunikation mellan de olika bruken i Stora Enso
koncernen, för att en centralisering ska fungera rent praktiskt. Detta är något som kan
kopplas till Gregersen och Herbert-Hansen (2018), som i sin tur beskriver att fullkomlig
centralisering endast är uppnåbart om total transparens och insyn råder mellan de
inblandade produktionsanläggningarna. Detsamma gäller Gregersen och HerbertHansens (2018) uttalande om att ett centralt ledarskap också krävs för att uppnå en
fullkomlig centralisering, vilket kommer kunna underlätta för en rättvis
kostnadsfördelning, och således vara en del av att lösa den problematik som flertalet av
informanterna ser som ett hinder för centraliseringen. Enligt Gregersen och HerbertHansen (2018) definition av decentralisering bör inte Stora Ensos svenska bruk klassas
som helt decentraliserade så som de drivs idag. Detta då Stora Enso delar samma
affärssystem, trots att det ska poängteras att bruken arbetar individuellt i systemet.
Däremot gör det gemensamma affärssystemet att viss transparens ändå finns och insyn i
övriga brukens lagernivåer och artikelnummer. Det här till trots, råder låg grad av
samarbete mellan bruken.
Något som återkommande har tagits upp av samtliga informanter från Stora Enso, som
ett hinder för genomförandet av en centralisering, är det faktum att de olika bruken ses
som olika enheter och därmed har individuella resultat och resultatmål, något som gör att
kostnaderna för centrallagret kommer att behöva fördelas rättvist mellan bruken. Denna
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svårighet är något som bekräftas av Karsten och Basten (2014) som identifierat en rättvis
kostnadsfördelning som något som måste överbryggas innan en centralisering är
genomförbar.
Ytterligare ett hinder för centralisering skildrades genom den orolighet informant 1
uttryckte gällande att någon aktör kommer utnyttja reservdelssamarbetet mer än de andra
inblandade, och därigenom dra mer nytta av samarbetet än vad den betalar för att vara en
delaktig part. Denna rädsla beskriver Karsten och Basten (2014) som vanligt
förekommande vid delning av reservdelar. Vi vill därför likt Kukreja et al. (2001) belysa
behovet av tydliga kollektiva regler vid ett reservdelssamarbete mellan Stora Ensos
svenska bruk. Om någon part negligerar detta sammansatta regelverk kan en problematisk
situation uppstå.
Det har under intervjuerna kommit oss till kännedom om företaget Assemblin och deras
roll som tredjepartsaktör med lagerhållning och reparation av Stora Ensos
växelströmsmotorer. Samtliga informanter framhäver de positiva effekter som
utlejningen av denna lagerföring av motorer inneburit för Stora Enso. Samt den
beskrivning som gavs av informant 5 på de besparingar Stora Enso gör genom att själva
inte lagerföra växelströmsmotorerna vid respektive bruk. Något som styrker Durán et al.
(2016) teori om att rätt beslut angående reservdelar är en aspekt som kan medföra
omfattande positiva utfall, och förbättrad lönsamhet för företag. Vilket renderar i
slutsatsen att Stora Ensos samarbete med Assemblin fungerar bra och är fördelaktigt dels
tack vare Assemblins stordriftsfördelar, då de lagerför industriella reservdelar till många
aktörer. Något som vi uttrycker med stöd från Stock och Lambert (1993) som beskriver
hur stordriften möjliggör tillfredsställelse för enskilda verksamheter med höga variationer
i efterfrågan. Därtill deras expertis och specialistkunskaper om växelströmsmotorer vilket
säkerställer en god hantering, underhåll och reparation vid lagerföringen. Enligt vår
uppfattning bör Assemblin således fungera som en förebild och inspirationskälla till Stora
Enso. Dessa nämnda anledningar gör det intressant att närmare analysera Assemblin och
hur de säkerställer distributionen av reservdelar till Stora Ensos samtliga svenska bruk.
Oskarsson et al. (2013) menar att skalfördelarna som följer med en centralisering leder
till att samlastning vid transport kan ske i högre utsträckning, vilket bör rendera i färre
transporter totalt sätt. Något som troligen är fallet med den beskrivna veckoturen som går
från Assemblin ut till deras kunder, där det enligt vår uppfattning bör finnas goda
förutsättningarna för samdistribution. Däremot, för hastigt uppkomna behov där material
behöver skickas med kort varsel, finns det tillgång till personal med jour, eller som
informant 5 beskrev det: ”Dygnet runt, året runt, har vi jour”, för Assemblins kunder.
Denna jour anser vi vara en förutsättning för en väl fungerande reservdelshantering på
centralort. Men som däremot också bör rendera i högre transportkostnader då dessa
transporter säkerligen sker med låg fyllnadsgrad. Detta förefaller kunna förklaras enligt
Matthews och Hendricksons (2002) teori om att centralisering leder till ökade
transportkostnader vilket är något som Aronsson och Huge Brodin (2006) också hävdar
är en negativ aspekt med centralisering.
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Informant 2 uppfattning om att en centralisering av förrådsverksamheten kan generera i
minskad miljöpåverkan stämmer överens med Aronsson och Huge Brodin (2006) samt
med Matthews och Hendricksons (2002) teori. Vår analys är att en centralisering kan
generera i minskad miljöpåverkan, men då förutsätter det att transporterna i mångt sker
med väl koordinerade körningar och hög fyllnadsgrad. Kan samlastning från det centrala
lagret också ske medför det också vinster sett ur ett miljöperspektiv, vilket är i linje med
vad Matthews och Hendrickson (2002) beskriver om lagrens försörjningskedja som den
del som bidrar med miljöfarliga utsläpp.
Ett annat identifierat hinder för centralisering mellan Stora Ensos bruk är beträffande
anläggningsregistret. Då bruksspecifika anläggningsregister måste stämma överens
mellan alla bruk avseende uppbyggnad och innebörd. Någonting som idag inte är fallet
(se bilaga 12). Idag väljer olika bruk att själva bygga upp sitt anläggningsregister
individuellt, någonting som gör att informationen inte kan göras generell och därför inte
heller passar för samtliga bruk. Detta illustreras i bilaga 12, där information för en specifik
artikel som samtliga bruk lagerför, inte är enhetligt uppbyggd i företagets affärssystem.
Någonting som kan generera stora problem vid en eventuell centralisering. Då det vid ett
centralt lager måste förekomma någon form av standardiserade arbetsprocesser, för att
säkerställa centrallagrets kvalitetsnivå och skapa enighet i arbetet (Olhager, 2000). Därför
är dagens olikheter någonting som måste ses över, innan någon grad av gemensam
centralisering kan bli aktuell.

5.3 Egenskaper
I de genomförda intervjuerna framkom uppgifter från informanterna som klargör vilka
egenskaper de finner lämpliga för material som är föremål för central lagerhållning. Först
och främst nämner flera informanter aspekten avseende att materialet bör delas med minst
ett annat bruk i koncernen. Detta stämmer väl in på beskrivningen som Karsten och
Basten (2014) ger, då de gör gällande att verksamheter som delar reservdelar med
varandra, och finns i en direkt närhet, gör rätt i att dela dessa delar med varandra. Vidare
nämner informanterna egenskapen beträffande lång leveranstid på materialet. Denna åsikt
delas inte av Dekker et al. (2013), som beskriver att långa led- och transporttider, kan leda
till tillgänglighetsproblem. Det kan i sin tur göra själva samverkan mellan flera aktörer
svår. Dekker et al. (2013) nämner däremot inte någonting beträffande låg grad av
haverier. Därför ser Dekker et al. (2013) potentiellt möjligheter med central lagerhållning
av delar som även kan gå sönder ofta. En aspekt som därav kräver hög tillgänglighet, och
korta led- och transporttider. Informanterna, å andra sidan tycker att materialet bör vara
av sådan karaktär, eller inneha en nyttjandegrad som gör att de sällan går sönder, och att
de därför kan bytas ut vid på förhand bestämda tidpunkter. Det är någonting som innebär
att inga akuta materialanskaffningar eller transporter måste ske.
Däremot anför Kukreja et al. (2001) att om den nya reservdelen kan levereras innan
utmonteringen av den gamla delen är färdig, så kommer alltid leveranstiden att vara
försumbar. Lång utmonteringstid angav även två av informanterna som en egenskap för
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material som kan vara föremål för centralisering. Vid en lång utmonteringstid, ges ett
större tidsfönster för hantering av hela transport- och administrationsprocessen som
materialanskaffningen från ett centralt lager medför.
Därtill nämner informanterna att det gemensamma materialet bör vara stort och
skrymmande, ha ett högt inköpsvärde och åldras snabbt. Dessa aspekter delas av både
Kukreja et al. (2001) och Karsten och Slikker (2012). Kukreja et al. (2001) redogör för
att material med dessa egenskaper kan bestå av 70-80 procent av den totala
inventariekostnaden. Om sådana material kan delas mellan fler förbrukare, är det ett
förfarande som Karsten och Slikker (2012) menar sänker den totala kostnaden. Karsten
och Slikker (2012) beskriver också en tidsmässig kritikalitet, vilken även framkommit
under intervjuerna. Det eftersom material som exempelvis är gjort av gummi åldras
förhållandevis snabbt, och därför blir inkurant om ingen omsättning sker.
Just kritikalitet är en aspekt som debatterats genomgående i hela arbetsprocessen. Om
exempelvis olika bruk har olik grad av kritikalitet för samma material, är det något som
även har identifierats som ett potentiellt hinder för centralisering. Syntetos et al. (2009)
beskriver att kritikalitetskategorisering kan ske beroende på delarnas påverkan på
tillverkningsprocessernas kvalitet eller möjlighet till fortsatt drift. Det är någonting som i
praktiken skiljer sig mellan olika material och bruk.
I dagsläget använder bruken i varierande omfattning ABC-klassificering. Om enhetlighet
gällande arbetet rådde mellan bruken, skulle det kunna komma till nytta vid en
centralisering. En annan klassificeringsmetod är Eisenhower-metoden, vilken tydligare
beaktar den tidsmässiga aspekten. Det är någonting som saknas i den nuvarande ABCklassificeringen och därför inte påverkar viktningen avseende leveranstid, materialets
överlevnadstid och utmonteringstid. Dessa aspekter kan komma att bli viktigare i en
centraliserad förrådsverksamhet för att där fatta strategiskt korrekta beslut (DharmaRafke & Dwi Lestari, 2017). Eisenhower-metoden kan därför ses som ett beslutsverktyg
där betoning sker på de tidsmässiga aspekterna, någonting som inte är lika uppenbart i
ABC-klassificeringen. Det kan därför bli ett problem om centralisering sker utan tanke
på den tidsmässiga kritikalitet, som stundtals återfinns i verksamheten. Eisenhowermetoden är bättre utformad för kritisk materialanskaffning än dagens ABC-klassificering.
Däremot underlättar ABC-klassificeringen för korrekt lagerföring vid den enskilda
bruken,
medan
Eisenhower-metoden
istället
är
bättre
utformad
för
beställningshänseendet från ett centralt lager.

5.4 Centralförrådets lokalisering
Kian et al. (2018) och Grondys et al. (2014) beskriver hur företag behöver ha en hög
tillgänglighet av reservdelar när efterfrågan efter dem uppstår. Det är någonting som
enligt Oskarsson et al. (2013) innebär att företag gärna anlägger centrala lager, för att
genom dessa uppnå skalfördelar. Förfarandet med centrala lager leder även till
ekonomiska besparingar (Melachrinoudis & Hin, 2007). Att därför titta på var Stora Enso
kan anlägga ett centrallager förefaller således naturligt för studien.
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För att genomföra detta lokaliseringsförslag har tyngdpunktsmetoden använts, vilket är
den vanligaste metoden för lagerlokalisering (Lumsden, 2012). Metoden är relativt
okomplicerad och genererar ett approximativt resultat för var, i detta fall centrallager, bör
lokaliseras. Dock lämnar metoden tillsynes viktiga aspekter utanför dess ekvation, och
kan generera resultat där ett centrallager föreslås lokaliseras till sjöar eller andra
otillgängliga platser med bristande infrastruktur. Således bör resultatet av
tyngdpunktsmetoden snarare ses som en fingervisning om lagrets geografiska placering.
Därtill förekommer viss tvekan i metodens säkerhet eftersom Stora Ensos nuvarande bruk
är utmärkta för hand utefter bästa förmåga i det egenkonstruerade rutnätet. Dessa aspekter
kan naturligtvis också påverka metodens slutresultat.
Tyngdpunktsmetoden kan liknas vid Stock och Lambert (1993) och deras microperspektiv vid lagerlokalisering, eftersom tyngdpunktsmetoden i likhet med microperspektivet ger en exakt geografisk punkt. Däremot lägger micro-perspektivet vikt vid
platsspecifika förutsättningar, någonting som inte sker i tyngdpunktsmetoden. Stock och
Lambert (1993) beskriver också macro-perspektivet, vilket går att liknas mer vid
tyngdpunktsmetodens faktiska resultat. Det eftersom båda metoderna i en realistisk
kontext genererar ett större område utifrån vilken en specifik plats måste väljas, där även
förutsättningar för att bedriva effektiv lagerhållning finns. Således borde Hoover (1948)
och hans marknadspositionerade strategi generera ungefär samma geografiska plats som
den tyngdpunktsmetoden kommer fram till. Det mot bakgrund av att lagret ur den
markandspositionerade strategin och genom tyngdpunktsmetoden borde lokaliseras så
nära samtliga bruk som möjligt. Hoover (1948) beskriver vidare hur den
marknadspositionerade
strategin
ämnar
minimera
transportavstånd
och
transportkostnader. Det är två aspekter som tyngdpunktsmetoden inte tar direkt hänsyn
till. Däremot framstår det som om dagens infrastruktur aldrig tidigare har varit så bra som
den är idag (Oskarsson et al., 2013). Tyngdpunktsmetoden och dess resultat förefaller
därmed, ur ett något approximativt synsätt, fullgott för studiens syfte. Därför har ingen
mer djupgående analys gjorts av varken micro- eller macro-perspektivet.
En av tyngdpunktsmetodens fördelar är att den tar hänsyn till där störst tyngd är belägen,
i vårt fall beträffande brukens antal material. Metoden tar hänsyn till den skillnad i antal
material som skiljer exempelvis Skutskärs bruk (24 940) och Kvarnsvedens bruk (46 521)
åt. Lagret placeras därför mer närmare det bruk där flest material är beläget, då störst
efterfrågan på material också torde finnas där. Siffor som kommer från 2018 års
inventering och därför säkerställda lagernivåer (se bilaga 14). Detta till trots vet vi inte
hur en eventuell centralisering påverkar lagernivåerna på de enskilda bruken. Inte heller
vet vi någonting om framtidens krav på reservdelar, efterfrågevariationer, ledtider eller
kravbilden på delarnas nivå av tillgänglighet, vilket är någonting som Kilpi och
Vespsäläinen (2004) också medger. Med anledning av den grad av osäkerhet som finns
angående framtiden, och den signifikanta innebörden av att fundamentalt förändra delar
av reservdelsförfarandet för de enskilda bruken och Stora Enso i stort, gjordes även en
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beräkning med tyngdpunktsmetoden där värdet Z sattes på samtliga bruks antal lagerförda
artiklar.
Enligt tyngdpunktsmetoden med respektive bruks antal lagerförda artiklar som Z-värde,
skulle ett centralt lager för Stora Enso lokaliseras mellan Vretstorp och Askersund,
ungefär 40 km sydväst om Örebro (se bilaga 11). Det är en plats som skulle vara fullgod
för centrallagrets syfte.
Enligt tyngdpunktsmetoden med homogent Z-värde för alla bruk, skulle ett centrallager
för Stora Enso lokaliseras mellan Hallsberg och Askersund, ungefär 25 km syd/sydväst
om Örebro (se bilaga 11). En skillnad på ungefär 7 km i väst-ostlig riktning, mot den
tidigare föreslagna lagerlokaliseringen mellan Vretstorp och Askersund.
Sålunda skiljer ungefär 7 km mellan de båda förslagen. Det är ett avstånd som i
sammanhanget får anses vara litet. Därför bör andra aspekter som tillgång på personal,
befintliga lagerutrymmen, befintlig infrastruktur, priser på mark, möjlighet till samverkan
med transportföretag och andra omständigheter tas i större beaktande vid beslutstagandet
än tyngdpunktsmetodens differens vid olika Z-värden (Lumsden, 2006). Arbetet med
grund i tyngdpunktsmetodens beräkningar föreslår därför lokaliseringen av ett Sverigecentralförråd för Stora Ensos bruk till Örebro med omnejd.
Med anledning av den stundtals pressade led- och transporttiden för reservdelar, vilken
bland annat Oskarsson et al. (2013) och Dekker et al. (2013) redogör för, uppkom under
studiens gång en tanke på ett centralt lager för de fyra nordligaste bruken. Detta med
anledning av att de två sydligaste bruken ökar den geografiska spridningen av samtliga
bruk i en betydande omfattning (se bilaga 4). Kukreja et al. (2001) beskriver hur
leveranstiden för en reservdel är försumbar, så länge den understiger tiden för
utmontering av den trasiga delen. Således ger ett centraliserat lager mellan de fyra
nordligaste bruken en högre och snabbare tillgänglighet samt kortare transportavstånd.
Det är någonting som möjliggör att komponenter, som har andra egenskaper eller grad av
kritikalitet, delas mellan bruken än vad som enbart lämpar sig om samtliga svenska Stora
Enso bruk medräknas.
Enligt tyngdpunktsmetoden med respektive Stora Enso bruks antal lagerförda artiklar
som Z-värde skulle ett centralt lager för de fyra nordligaste bruken lokaliseras till
Smedjebacken ungefär 10 km öster om Ludvika (se bilaga 11). Det är en plats som enligt
oss skulle vara fullgod för det norra centrallagrets syfte.
Enligt tyngdpunktsmetoden med homogent Z-värde för de fyra nordligaste bruken skulle
ett centralt lager lokaliseras till Larsbo, ungefär 20 km öster om Ludvika (se bilaga 11).
Det är en skillnad på ungefär 10 km i väst-ostlig riktning, mot den tidigare föreslagna
lagerlokaliseringen 10 km öster om Ludvika.

41

Sålunda kan vi konstatera att även gällande de fyra nordligaste bruken så förekommer
liten skillnad mellan 2018-års inventerade lagernivåer som Z-värde och det för alla
homogena Z-värdet. Därmed måste vi även i fallet med ett centralt lager för de fyra
nordliga bruken hänvisa till andra mer betydelsefulla aspekter, än enbart
tyngdpunktsmetodens resultat. Aspekter som vi tror är mer gynnsamma om lagret
förläggs till den utifrån tyngdpunktsmetoden närmaste staden Ludvika.
Under insamlingen av empiri framkom också önskemål om viss centralisering av
reservdelar till redan befintliga brukslager. Det är önskemål som vi sedan långt tillbaka i
arbetsprocessen också haft i tankarna. Detta skulle däremot kunna skapa osämja mellan
bruken, då tillgängligheten på reservdelar för ett av bruken drastiskt skulle öka. Det är
även någonting som skulle innebära ökad arbetsbörda vid det bruksspecifika lagret.
Därför, och efter genomförda intervjuer, kan vi konstatera att organisationen inte är
mogen för en sådan förändring eftersom kostnads- och ansvarsfördelningen för ett sådant
projekt ligger utanför det som på dagens premisser kan tänkas vara möjligt.
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6. Slutsats och bidrag
Nedan presenteras studiens slutsatser samt deras teoretiska och praktiska bidrag. Vidare
redogörs för förslag till framtida forskning.

6.1 Teoretiskt bidrag
”Syftet med studien är att undersöka förutsättningar för centralisering av
reservdelslager”.
Vilka fördelar respektive hinder finns för att genomföra en centralisering av
industriell förrådsverksamhet?
Utifrån vår genomförda branschspecifika studie om reservdelslagerhållning, framkom det
att de finansiella fördelarna som en centralisering av industriell förrådsverksamhet för
med sig, är den mest betydande anledningen till att genomföra en centralisering. Vi menar
att den totala mängden artiklar kan reduceras genom en centralisering av reservdelslager.
Det är något som är svårt att åstadkomma inom industriell förrådsverksamhet med stort
behov av tillgång till reservdelar, utan en centralisering. En centralisering av industriell
förrådsverksamhet kan således generera i kostnadsbesparingar för samtliga inblandade
aktörer.
De stordriftsfördelar som erhålls genom en centralisering genererar samtidigt minskad
miljöpåverkan totalt sett. Detta sker genom ökad samdistribution, som dock ger ökade
transportkostnader eftersom en förutsättning för centralisering är tillgången av jour som
kan transportera reservdelar vid uppstått behov. Därtill har vi identifierat behovet av en
tydlig styrning med transparens mellan bruken, då en sådan avsaknad är ett hinder för
gemensam lagerhållning. Ska fullkomlig centralisering nås behövs även ett centralt
ledarskap. Därtill är behovet att en rättvis kostnadsfördelning för aktörer som är
individuella resultatenheter något som måste lösas innan en centralisering kan
genomföras. Vi har även identifierat ett behov av standardiserat arbete i de gemensamma
affärssystemen, vars frånvaro är ett hinder som måste överbryggas.
Vilka egenskaper bör förrådsmaterialet besitta, för att lagerföras i ett centralt
förråd?
De material som är lämpliga för central lagerhållning menar vi är material som minst två
bruk delar. Samt som om det krävs, innehar lång utmonteringstid. Material som är
skrymmande, har högt inköpsvärde och åldras snabbt, innehar sådana egenskaper som
både empiri och teori menar gynnas av central lagerhållning. Material som har dessa
egenskaper står för en betydande del av den totala inventariekostnaden, och lämpar sig
således bra om målet är att sänka den totala kapitalbindningen. Därutöver föreslås även
en enhetlig användning av någon kritikalitetsmetodik för material.
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6.2 Praktiskt bidrag
Enligt tyngdpunktsmetoden, var bör det centrala förrådet lokaliseras?
Det centrala lagret bör lokaliseras till trakterna kring Örebro. Det eftersom central
lagerhållning i närheten av Örebro, oberoende av brukens individuella antal lagerförda
artiklar, gör transportavstånden kortast möjliga. Om lagret enbart kommer beröra de fyra
nordligaste bruken, bör lagret lokaliseras till Ludvika för att därigenom också uppnå
kortast möjliga transportavstånd för berörda bruk. Dessa två platser är dock båda något
justerade utifrån tillgänglighetsaspekter som innefattar infrastruktur, personal och
samverkan med eventuella transportföretag.

6.3 Förslag till framtida forskning
Först och främst vore det för forskningen intressant om vidare fallstudier utförs gällande
centraliseringens betydelse för företag inom andra sektorer inom industrin, som på samma
sätt är i behov av en fungerande reservdelslagerhållning.
Då vår studie till största del fokuserar på de ekonomiska aspekterna av en centralisering
av industriell förrådsverksamhet, torde det därför också vara av intresse att studier
genomförs med fokus på miljömässiga aspekter med ett hållbarhetsfokus, alternativt med
socioekonomiska faktorer som främsta motiv.
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Bilagor
Bilaga 1
Intervjufrågor Stora Enso:
Fråga 1: Vilken är din befattning på företaget?
Fråga 2: Anser du att förrådsverksamheten idag fungerar bra/tillfredställande och vad
skulle skillnaden bli vid en eventuell centralisering? Eventuella förbättringar eller
försämringar?
Fråga 3: Upplever ni några problem med era lagernivåer i förrådet av
reservdelar/komponenter/material?
Fråga 4: I vilken omfattning upplever ni inkurans/svinn/kassationer idag?
Fråga 5: Finns de utrymmen ni idag behöver för lagring av
reservdelar/komponenter/material på bruket, och hur skulle en centralisering påverka
detta?
Fråga 6: Använder ni någon form av klassificering/viktning av
reservdelar/komponenter/material? (ABC-klassificering? Andra prioriteringsstrategier?)
Fråga 7: Vilka reservdelar/komponenter/material tror du skulle vara lämpliga att
lagerföra vid ett centrallager? (Motivera)
Fråga 8: Vilka hinder ser du för att en centralisering av Stora Ensos
reservdelar/komponenter/material ska vara genomförbart?
Fråga 9: Vilka möjligheter ser du genom en centralisering av Stora Ensos
reservdelar/komponenter/material?
Fråga 10: Hur tycker du att kostnaderna för centralförrådet ska fördelas mellan Stora
Ensos bruk?
Fråga 11: På vilket sätt tror du en eventuell centralisering har inverkan på Stora Ensos
samlade miljöpåverkan?
Fråga 12: Hur beräknar ni beställningspunkt respektive säkerhetslager?
Fråga 13: Har du några andra synpunkter/åsikter gällande förrådet och dess verksamhet,
som du tror att vi skulle behöva ta del av för vårt arbete?
Bilaga 2
Intervjufrågor Assemblin:
Vad är det för något ni lagerför åt Stora Enso? Varför just dessa grejor?
Lagerför ni åt alla 6 bruken?
Köper ni in nya motorer och lagerför, eller reparerar ni befintliga motorer och
lagerhåller därefter?
Var genomför ni reparationer/lagerhållning? Är andra ställen i Sverige aktuella för
detta?
Hur sker transporterna mellan er och bruken idag?
Hur fungerar arbetet vid akuta ärenden? Jour?
Hur fördelas kostnaderna mellan bruken på materialet?
Utbyggnad av samarbetet? Hur ställer ni er till det? Vilka grejor kan ni tänka er att lagra
eller repa/lagra?
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Bilaga 3
Dagens svenska verksamheter uppdelade efter produktionstyp
Samtlig information under denna punkt kommer från Stora Enso (u.å.).
Kartong:
Skoghall, årlig kapacitet: 855 000 ton kartong, 645 000 ton massa och 120 000 ton
plastbeläggning, anställda: 770.
Skoghall Mill
Bruksgatan
663 30 Skoghall.
Fors, årlig kapacitet: 455 000 ton kartong, 185 000 ton massa, anställda: 650.
Fors Mill
Kopparforsvägen 3
774 97 Fors
Papper:
Kvarnsveden, årlig kapacitet: 600 000 ton massa, anställda: 410.
Kvarnsveden Mill
Kvarnsvedsvägen 420
781 83 Borlänge
Hylte, årlig kapacitet: 480 000 ton tidningspapper, 290 000 ton massa, anställda: 920.
Hylte Mill
Gamla Nissastigen 14
314 81 Hyltebruk
Nymölla, årlig kapacitet: 485 000 ton pappersmassa, 340 000 ton massa, anställda: 540.
Nymölla Mill
Nymöllavägen
295 73 Nymölla
Paketering:
Jönköping, Vikingstad och Skene, årlig total kapacitet: 275 000 miljoner m2, anställda
400.
Jönköping
Klockarehemsvägen 6
556 50 Jönköping
Skene
Maskingatan 7
511 62 Skene
Vikingstad
Vikingstads Östra Industriområde
590 49 Vikingsta
53

Massa:
Skutskär, årlig kapacitet: 540 000 ton massa, anställda: 340.
Skutskär Mill
Gävlegatan 1
814 81 Skutskär
Sågverk:
Ala, årlig kapacitet: 370 000 m3 sågat timmer, 45 000 m3 förädlat timmer och 75 000
ton pellets, anställda: 134.
Ala Sawmill
Industrivägen 7
820 20 Ljusne
Gruvön, årlig kapacitet: 370 000 m3 sågat timmer, 150 000 m3 förädlat timmer och
100 000 ton pellets, anställda: 115.
Gruvön Sawmill
Timmervägen 2
664 33 Grums
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Bilaga 4

Stora Ensos samtliga svenska verksamheter illustrerade på karta.
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Bilaga 5

Strukturlista
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Bilaga 6

Styckelista
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Bilaga 7

Fotografi från centrallagret vid Skutskärs bruk.
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Fotografi från centrallagret vid Skutskärs bruk.
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Bilaga 8

Lumsden (2006) Tyngdpunktsmetoden (En terminal-flera kunder).

Bilaga 9
Σ(Zi ∗ Xi)
ΣZi
Σ(Zi ∗ Yi)
𝑌𝑐 =
ΣZi
Egenkonstruerad modell av tyngdpunktsmetoden.
𝑋𝑐 =
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Bilaga 10

Exemplifierande uträkning av tyngdpunktsmetoden för samtliga bruk.
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Bilaga 11

Lokalisering av centrallager för samtliga svenska bruk.

Lokalisering av centrallager för de fyra nordligaste bruken.
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Bilaga 12

63

64

Bruksspecifik behandling av lagring 3 i SAP, art nr: 358176.
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Bilaga 13

66

67

68

69

70

Bruksspecifik materialinformation om lagring 3, art nr: 358176.
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Bilaga 14
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Bruksspecifik inventeringsrapport från 2018.
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Bilaga 15

Lagerlokalisering samtliga bruk. Individuella förrådsartikelsaldon respektive hypotetiskt
Z-värde.
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Bilaga 16

Lagerlokalisering samtliga bruk. Uppskattad distanstabell.
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Bilaga 17

Lagerlokalisering de fyra nordligaste bruken. Individuella förrådsartikelsaldon
respektive hypotetiskt Z-värde.
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Bilaga 18

Lagerlokalisering de fyra nordligaste bruken. Uppskattad distanstabell.
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