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Förord 

Detta examensarbete på 15 poäng är mitt avslutande arbete på utbildningen 

Ekonomiingenjör 180 poäng vid Högskolan i Gävle. Fallstudien i detta examensarbete 

utfördes under våren 2009 på företaget Kopparfors Sågverk i Norrsundet som ingår i 

koncernen Stora Enso. Den utformade och beskrivande modellen av förädlingskedjan i 

examensarbetet omfattar framförallt logistiska faktorer som kan vara centrala för en 

effektiv förädlingsprocess från råspån till biobränslet träpellets. Examensarbetet har varit 

mycket intressant och informativt vad gäller skogsindustri och dess värdeförädlande 

processer.  

 

På Kopparfors Sågverk blev jag under arbetets gång alltid väl bemött och företaget har 

hela tiden varit måna om att stötta och hjälpa mig. Ett stort tack riktas därför till Mill 

Manager Pierre Aggarwal och Projekt Manager Rolf Lundberg som alltid tagit sig tid att 

besvara mina frågor och funderingar. Jag hoppas även att examensarbetet har varit 

givande för dem.  

 

Jag vill också tacka min handledare vid Högskolan i Gävle Marjo Särkimäki. Hon 

fungerade som positivt stimulerande och värdefull diskussionspartner och gav mig stöd 

under arbetets gång. Vidare vill jag också passa på att tacka mina lärare Stefan Eriksson, 

Göte Olsson och Robin von Haartman som undervisade mig inom ämnen som 

produktions- och distributionslogistik samt logistics och supply chain management. Dessa 

ämnen var egentligen förutsättningen och fundamentet till detta examensarbete. 
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Abstract  

Today, the real competition is not company against company but rather supply chain 

against supply chain. This underlying concept behind the supply chain is the fundament 

to meet the new rules of competition among companies within the forest industry which 

gradually become harder. The challenge today is to utilize its resources in the best way in 

order to be a successful player on the marketplace. 

 

This examination work aims to describe how a supply chain around the biggest pellets 

factory in Sweden will be configured in a logistic perspective. The plant and associated 

infrastructure are in the building phase and will have production start on the 2 November 

2009. The key question that is set in this examination work is to recognize the logistic 

processes which are essential for an effective flow of materials and information that link 

the source of supply with the ultimate customer. In order to get the answer, a 

flowcharting of these supply chain processes is required for understanding the pipeline 

activities such as input and storage of raw material, the production system and the output 

of pellets to the customers. The basis for this supply chain map is a model-based 

representation of these logistic processes and activities that are involved around the 

pellets factory. This model was configured according to scientific theories and the supply 

chain's fundamental concept. In these maps, the model will highlight the network of inter-

linked activities in the system and finally show the opportunities for recommendations 

and improvements in productivity through reengineering those logistic processes. 

 

 

Keywords: Supply chain, pellets factory, logistic processes. 

 



  

 



  

Sammanfattning 

Idag är det förädlingskedjor och inte längre företag som konkurrerar med varandra på 

marknaden. Det är dogmen som gäller idag då konkurrensen bland företagen inom 

skogsindustrin successivt har blivit hårdare. Den största vikten ligger idag i att på bästa 

möjliga sätt utnyttja sina resurser för att vara med och kvar under den pågående 

marknadstävlingen. 

 

Detta examensarbete beskriver i stora drag ur ett logistiskt perspektiv, hur en 

försörjningskedja kring den hittills största pelletsfabriken i Sverige kommer att se ut. 

Anläggningen och tillhörande infrastruktur befinner sig i dagsläge under byggnadsfasen 

och kommer att vara igångsatt den 2:a november 2009. Den stora frågan som ställs i detta 

examensarbete är att ta reda på vilka centrala logistiska faktorer som är avgörande för ett 

effektivt flöde genom förädlingskedjan. För att komma fram till svaren genomfördes en 

kartläggning av logistiska processer vid inflödet och lagring av råmaterial, kring själva 

tillverkningen och utflödet av träpellets till kunderna. Som logistiskt hjälpmedel användes 

en modell av logistiska faktorer som utformades enligt vetenskapliga teorier och kedjans 

grundläggande koncept. Modellen ska i sin tur tydliggöra strukturen och sambandet 

mellan faktorerna i och kring pelletsfabriken och slutligen vara initialläge för möjliga 

ansatspunkter och rekommendationer för effektiviseringar av logistiska processer.  

 

 

Nyckelord: Försörjningskedja, pelletsfabrik, logistiska processer. 
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1 Inledning 

Inledningen specificerar uppsatsens förutsättningar och utgångspunkter genom 

bakgrundbeskrivning, syfte samt frågeställningar och avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Idag är en hållbar energiproduktion en växande bransch. Inom pappers- och trädindustrin 

utformas och utvecklas kombinationer av förädlingsprocesser med biprodukthantering 

som ska leda till ökande lönsamhet i samband med en hållbar energiframställning 

respektive energieffektivisering. En variant av en förädlingsprocess är en kombination av 

sågverk och bränsletillverkning, där restmaterial från sågverken som tallspån och 

granspån används för förädling till träpellets. Dessa träpellets används sedan för 

uppvärmning av villor, sjukhus och diverse industrier samt värmekraftverk. 

 

Under våren och sommaren 2009 kommer den hittills största pelletsfabriken i Sverige att 

byggas, med en kapacitet av 160 000 ton träpellets per år. Anläggningen har byggstart i 

början av juni och ska vara i drift den 2:a november 2009. Avgörande faktorer för en 

lönsam produktion av träpellets är råvarupriset på tall- och granspån och 

torkningsprocessen för spånen som kräver stora energimängder. Dessa två faktorer är 

kostnadsdrivande för pelletspriset och kan betraktas som fastställda och styrs antingen 

regionalt på marknaden eller inom koncernen. Ett ton träpellets kostar idag ca 2500 

kronor för privata konsumenter, beroende på beställningsvolymen, och är billigare för 

medelskaliga och stora kunder. Andra kostnader som uppstår genom verksamhetens 

organisation, personal, administration och underhåll av anläggningen betraktas som 

försumbara på grund av den stora relationen mellan investeringskostnader och indirekta 

kostnader.  

 

En annan faktor som inte nämns så ofta är logistiken inom och kring förädlingsprocessen 

som bland annat transporter och lagringar. En effektiv logistik ökar i grunden 

verksamhetens lönsamhet genom eliminering av icke värdeskapande aktiviteter i syfte att 

höja leveransservicen mot kunden och för att minska ledtider genom förädlingsprocessen. 

Denna bakgrund, dvs. att betrakta förädlingskedjan ur ett logistiskt perspektiv, är 

utgångspunkten för undersökningen av det logistiska ramverket i denna försörjningskedja 

för massproduktion av träpellets i Norrsundet. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utforma en modell av logistiska faktorer som kan vara 

centrala i en förädlingskedja i kombination med en massproduktion av träpellets. 

Modellen ska klargöra strukturen och sambandet inom det logistiska systemet av 

förädlingskedjan samt visa möjliga ansatspunkter för effektiviseringar och 

rekommendationer. Studien baseras på en fallstudie av en pelletsfabrik hos Kopparfors 

Sågverk. 

  

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningar definierades utifrån syftet. De ska fungera som en bas och ramverk för 

diskussioner under uppsatsens gång. Frågeställningarna formulerades främst med 

avseende på skogsindustri och pelletstillverkning. Dessa frågeställningar är:   

 

• Vad kännetecknar en förädlingskedja och vilka koncept ligger bakom den? 

• Hur ser en kontinuerlig tillverkning av träpellets ut? 

• Vilka processer och aktiviteter finns kring en pelletsfabrik? 

• Vilka logistiska faktorer är centrala vid effektiva flöden i en förädlingskedja? 

• Vilka metoder och modeller finns för att kartlägga försörjningskedjor? 

 

1.4 Avgränsningar 

En förädlingskedja består mest av flera olika företag, leverantörer och kunder som 

interagerar med varandra. För att kunna analysera och kartlägga kedjan på ett effektivt 

sätt behövs avgränsningar för specifika företag, dvs. systemgränser. I denna uppsats 

ligger fokuseringen på pelletsfabriken. Därför betraktas framförallt de logistiska 

aktiviteterna och processerna kring denna anläggning. Detta innebär att andra 

lönsamhetspåverkande faktorer eller komponenter avgränsas som t.ex. energiförsörjning 

eller energikostnader, kapitalinvesteringar i anläggningen och byggnader, diverse 

driftkostnader som servicekostnader, personalkostnader och administrativa kostnader 

samt råmaterial- eller produktpriser. Ytterligare utesluts i undersökningen ingående 

analyser av företagets organisation samt tekniska punkter kring anläggningens 

produktionsprocess. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 1. Inledning 

Inledningen specificerar uppsatsens förutsättningar och utgångspunkter genom en 

bakgrundbeskrivning, syfte samt frågeställningar och avgränsningar.  

 

Kapitel 2. Metod 

I kapitel metod beskrivs tillvägagångssättet för uppsatsen. Denna beskrivning handlar 

främst om själva metodansatsen och datainsamlingen genom litteraturstudier och 

intervjuer. Den avslutande delen av metoden visar på ett objektivt sätt kritik till metoden 

samt belyser validitet, reliabilitet och generaliserbarheten av uppsatsen. 

 

Kapitel 3. Begrepp och förkortningar 

I detta kapitel presenteras begrepp och förkortningar som förekommer i detta 

examensarbete och som hämtades utifrån den använda litteraturen och kompendier om 

produktion, produktionsekonomi, logistik, materialhantering och skogsindustri.  

 

Kapitel 4. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen beskriver i första hand ett teoretiskt och principiellt 

perspektiv av förädlingskedjor. I andra hand framställs allmänna logistiska aktiviteter, 

processer och flöden i olika systemnivåer inom förädlingskedjan respektive logistiska 

system samt metoder och modeller för att kartlägga logistiken i förädlingskedjor.  

 

Kapitel 5. Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs företagets nuläge samt verksamhetens koncept för att producera 

pellets i Norrsundet. Vidare ges en grundläggande sammanfattning av produkten 

träpellets och inblick i förädlingsprocessen av detta skogsbaserade bränsle.  

 

Kapitel 6. Modell av logistiska faktorer i försörjningskedjan 

Detta kapitel beskriver en sammanfattande bild av den teoretiska modellen samt dess 

logistiska faktorer. Vidare ges en översikt om modellens karakteristik i form av en ”black 

box” funktion.  
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Kapitel 7. Fallstudie - Kopparfors Pelletsfabrik 

I detta kapitel appliceras modellen på pelletsfabriken i Norrsundet. Detta innebär att 

modellens logistiska komponenter analyseras, beskrivs och kartläggs med fokus på 

pelletsfabriken.  

 

Kapitel 8. Resumé fallstudie 

I följande kapitel genomförs en reflekterande diskussion om fallstudien som ska resultera 

i olika ansatser för effektiviseringar och rekommendationer. 

 

Kapitel 9. Analyserande diskussion 

Den följande analyserande diskussionen fokuserar på förädlingskedjans struktur samt 

deras relationer med varandra och framtida utmaningar för förädlingskedjan. 

 

Kapitel 10. Slutsats 

Slutsatsen svara mot uppsatsens syfte och ger en sammanfattande bild av modellen och 

resultatet.  

 

Kapitel 11. Fortsatta studier 

Kapitlet beskriver utgångspunkter för fortsatta studier och undersökningar som härleds 

från fallstudiens resultat respektive uppsatsens diskussioner.  
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2 Metod 

I metoden beskrivs tillvägagångssättet för uppsatsen. Denna beskrivning handlar främst 

om själva metodansatsen och datainsamlingen genom litteraturstudier och intervjuer. Den 

avslutande delen av metoden visar på ett objektivt sätt kritik till metoden samt belyser 

validitet, reliabilitet och generaliserbarheten av uppsatsen. 

 

2.1 Metodansats 

Metoden som användes för att utforma modellen av logistiska faktorer och för att sedan 

analysera, beskriva och kartlägga den planerade förädlingskedjan är i grunden en 

kombination av två olika metodansatser. Först användes tidigare kunskaper, teorier och 

litteratur från produktions- och distributionslogistik och supply chain management för att 

skapa en teoretisk modell av logistiska faktorer i en förädlingskedja (deduktiv ansats). 

Sedan applicerades den utformade modellen för att beskriva och förstå planerade 

logistiska processer i den specifika förädlingskedjan (induktiv ansats). Denna 

kombination av deduktiv och induktiv ansats, som även kallas abduktiv ansats, 

visualiseras i figur 1 som i grunden är ett samspel mellan teori och verklighet. 

 
Figur 1. Visualisering av metodansatsen. 
Källa: Författare. 
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Till grund för samspelet ligger specifikationen, dvs. uppsatsens syfte, avgränsningar och 

befintliga förutsättningar som datamaterial och möjlig tillgång till information. 

Bakgrund till själva utformningen av modellen är teorier, metoder och modeller som 

undersöktes parallellt med nulägesbeskrivningen. Detta resulterade i att viktiga logistiska 

faktorer för effektiva logistiska system i kombination med det planerade och 

övergripande konceptet för förädlingskedjan kunde fastställas, dvs. hur den kommer att se 

ut och vilka logistiska faktorer som kunde bli centrala. Detta tillvägagångssätt 

möjliggjorde även att begränsa uppsatsen med avseende på den omfattande teorin och 

litteraturen som ligger kring och bakom förädlingskedjor. Efter utformningen av 

modellen genomfördes fallstudien på förädlingskedjan. Vid appliceringen av modellen 

gjordes även vissa korrektur för att anpassa modellen till den befintliga respektive den 

tänkta modellen för att få bästa möjliga resultat för ansatser av effektiviseringar och 

rekommendationer. Resultatet reflekteras genom en diskussion avseende fallstudien och 

analyseras med modellen och teorin som utgångspunkt.  

 

Vidare betraktades logistiska faktorer med fokus på förädlingskedjan ur ett 

systemperspektiv. Med hjälp av detta systemperspektiv undersöktes alla möjliga aspekter 

som inverkar på samspelet på systemnivån mellan de olika delarna i försörjningskedjan 

som bland annat försörjning, produktion och distribution. De olika delsystemen med sina 

komponenter visualiserades genom kartläggning, beskrivningar och diverse beräkningar 

av t.ex. tider och kostnader (kvantitativa metoden). 

 

2.2 Litteraturstudier 

Litteraturstudier ska i första hand ge en bakgrunds- och en helhetsbild av 

förädlingskedjor. I andra hand ska den på en detaljerad nivå möjliggöra tillgång till 

grundläggande teorier, metoder och modeller för att kunna beskriva, utforma och 

kartlägga logistiska processer som ligger bakom en förädlingskedja. Litteraturstudierna 

omfattade främst studielitteratur i form av böcker och kompendier som användes tidigare 

under utbildningen samt facklitteratur som lånades från högskolans bibliotek i Gävle. 

Litteraturen handlade framförallt om logistik i försörjningskedjor, supply chain 

management, produktionsekonomi, transporter och materialhantering. Vidare användes 

vetenskapliga artiklar från databasen Emerald via högskolans bibliotek i Gävle. Som 

komplettering för uppsatsens form användes även böcker om projektarbete och 

vetenskapliga teorier.     
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2.3 Datainsamling 

En kombination av intervjuer och internet som informationskälla användes för att bygga 

upp den nödvändiga informationsnivån respektive kunskapen kring skogsindustrins 

marknad, produkter och processer.  

 

Intervjuer 

Intervjuer genomfördes personligen och regelbundet från mars till april och ägde rum på 

Kopparfors Sågverk i Norrsundet. Intervjuade personer befinner sig i ledande positioner 

inom sågverkets verksamhet och kommer även att ansvara för projektet respektive 

produktionen av pelletsfabriken. Frågeställningarna som användes vid intervjuerna var 

direkt kopplade till uppgiften och ställdes inte på ett ledande sätt. Huvudsyftet med 

intervjuerna var att få en uppfattning om anläggningens struktur och koncept. Vidare var 

syftet att komma fram till hur ledningen tänkte driva pelletstillverkningen. Även en 

frågekatalog sammanställdes som besvarades av marknads- försäljningsenheten i Falun. 

Katalogen handlade om order- och leveransprocesser och försäljningskonceptet för 

pelletsfabriken som styrs och organiseras från denna koncernenhet.   

 

Internet 

Internet som informationskälla kan ses som en komplettering till intervjuer. Syftet var 

främst att få kunskap om träpellets, träpellets produktion och deras transporter samt en 

allmän överblick av den svenska skogsindustrin. På grund av att många företag 

marknadsför sina bränsleprodukter via internet är tillgången till information om 

pelletstillverkning tillräckligt stor. Även besök på institutioners hemsidor, som 

energimyndigheten eller Pelletsindustrins Riksförbund samt konkurrenter, skapade en 

introducerande kunskap om bränslet träpellets och produktionsprocessen. Denna 

informationstillgång är möjlig på grund av att privata kunder även kan genomföra 

beställningar av träpellets via internet.  

 

2.4 Process- och flödeskartläggning 

Vid kartläggning och visualisering av logistiska processer respektive system inom 

försörjningskedjor användes processflödesanalyser och flödeskartläggningar från fack- 

och studielitteraturen. Syftet med analyser och kartläggning är att dokumentera aktiviteter 

detaljerat, kompakt och grafiskt som underlag för att förstå processen och för att 
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tydliggöra potentiella förbättringsmöjligheter (Olhager, 2000). Dessa metoder och 

modeller användes framförallt i den teoretiska referensramen och i senare led vid själva 

appliceringen av den skapade modellen på den planerade pelletsfabriken.  

 

Processflödesanalyser och flödeskartläggningen omfattar olika verktyg som 

materialflödesschema, orderflödeskarta och olika diagram. Materialflödesschema 

illustrerar i grunden verksamhetens flödesvägar bestående av operationer och 

lagringspunkter. Schemat beskriver vidare hur huvudprocesser och delprocesser flödar 

samman och skapar den totala tillverkningsprocessen. Orderflödeskarta beskriver olika 

aktiviteter på ordernivå, t.ex. från att order kommer in i systemet och hur olika 

systemdelar tar emot ordern. Visualiseringen möjliggör hur order- och informationsflödet 

genomströmmar systemet. Relationskarta visar interaktioner och samband av involverade 

funktioner i en förädlingskedja. Diagram användes framförallt för kostnader och/eller 

ledtider som visualiserades i kombination med materialflödet och med värdeskapande och 

icke värdeskapande aktiviteter inom förädlingskedjan. Vid illustreringen av interna och 

externa logistiska flöden användes till del standardiserade logistiska symboler som 

underlättar kartläggningen och förståelsen vid delvis komplexa logistiska system och 

strukturer inom försörjningskedjan, se figur 2. 

 

 
Figur 2. Logistiska symboler. 
Källa: Olhager (2000). 
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2.5 Kritik till metod 

Metoder och modeller som används för kartläggning av försörjningskedjor omfattar oftast 

flera olika steg respektive dimensioner. Dessa dimensioner handlar i första hand om en 

kartläggning och i andra hand om en fortsatt analys och utvärdering av denna för att 

kunna förbättra och effektivisera försörjningskedjan. För alla dessa dimensioner, men 

framförallt för analys och utvärderingsdelen krävs en bra bakgrund med någorlunda 

exakta data för att skapa ett seriöst resultat. Kritiken som kan lämnas till denna metod är 

att informationsnivån och exakta data kring de logistiska processerna och utformningen 

av förädlingskedjan var ofullständiga. Detta kan bero på tre grundläggande orsaker: (1) 

Brist på exakta och reala data, (2) otillräckliga intervjuer och (3) benchmarking av andra 

befintliga anläggningar. 

 

(1) Att uppsatsens objekt, dvs. pelletsfabriken, fortfarande befinner sig i en byggnadsfas 

och produktionsstarten anges först med 2:a november 2009. Detta medförde att mer 

noggranna och faktiska undersökningar samt diverse mätningar inte kunde genomföras. 

Även konceptet av processer kring anläggningen är till en viss del tänkta och planerade. 

Detta betyder att själva konceptet fortfarande befinner sig i en viss utvecklingsfas 

respektive fastställandefas.  

 

(2) Att en viktig och styrande enhet inom kedjan inte involverades direkt i intervjuer och 

informationsinhämtningen. Detta kunde betyda att nödvändiga fakta för utformningen av 

försörjnings- och efterfrågesidan i försörjningskedjan inte togs hänsyn till. Detta berodde 

på att uppsatsens omfattning förändrades under arbetets gång från den enskilda 

produktionsenheten pelletsfabrik till hela förädlingskedjan på grund av att grundläggande 

studier visade att själva tillverkningen är fastställd och att viktiga faktorer, avseende 

logistiska processer ligger före och efter anläggningen. Detta medförde till en viss del att 

det saknades tid för att få kontakt med och tillgänglighet till denna enhet samt att den 

befinner sig i Falun och därmed inte i närheten av pelletsfabriken. Försök gjordes att 

kompensera detta genom en frågekatalog som skickades till denna enhet för att 

åtminstone få en grundläggande bild av de tänkta interaktionerna mellan kunder och 

leverantörer. Frågekatalogen är tyvärr otillräcklig för en djupgående och omfattande bild.     

 

(3) Att det inte genomfördes direkta jämförelser i examensarbetet med andra och redan 

producerande pelletsfabriker inom koncernen Stora Enso. Dessa pelletsfabriker finns 

givetvis i mindre skala men har förmodligen liknade logistiska processer. Personalens 

erfarenhet samt etablerade rutiner om logistiska processer kring anläggningen skulle 
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underlätta och bidra till en bättre förståelse av försörjningskedjans struktur och visa dess 

för- eller nackdelar. För att kunna jämföra processer och rutiner behövs det först vetskap 

om egna processer och rutiner, dvs. pelletsfabrik i Norrsundet. Kartläggningen, 

processbeskrivningar och modellutformningen var så omfattande, att eventuella 

jämförelser med andra pelletsfabriker samt en följande utvärdering av dem inte skulle 

finna plats inom examensarbetets tidsram. Vidare var det inte exakt bekant om en sådan 

direkt jämförelse redan är planerad från företagets sida. Därför anges också denna punkt, 

jämförelser med andra pelletsfabriker, som utgångspunkt för fortsatta studier.    

 

Det som kan konstateras är att de tre ovan beskrivna företeelserna har till följd att 

representativa fakta och slutsatser som vanligtvis genereras genom en kartläggning i 

kombination med en systematisk analys och utvärdering delvis saknas i detta 

examensarbete.  

 

2.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar framförallt om att använda rätt metod på rätt sätt för undersökningen, 

dvs. det som är relevant i sammanhanget med undersökningen (Thurén, 2007). Generellt 

kan begreppet validitet delas in i intern och extern validitet. Den interna validiteten är 

viktig för att försöka etablera kausala effekter, dvs. att den teoretiska definitionen 

överensstämmer med undersökningen och hur faktorerna påverkar varandra. Den externa 

validiteten handlar istället om hur de dragna slutsatserna går att generalisera till andra fall 

eller om de är unika för det undersökta fallet (Vetenskapliga metoder, HT 2008). Den 

fokuserar på graden av generaliserbarhet och dess överensstämmelse med verkligheten.  

  

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, dvs. att mätmetoden är pålitlig och att mätningarna 

är korrekt gjorda i undersökningen (Vetenskapliga metoder, HT 2008). Med begreppet 

reliabilitet avses att ett mätresultat för en undersökning skulle bli detsamma eller likande 

oberoende av om undersökningen skulle göras om eller genomföras av andra personer. 

Att uppnå en hög grad av reliabilitet kan vara ett problem i kvalitativa undersökningar 

eftersom resultaten till stor del är beroende av vilken information som erhålls och hur 

informationen tolkas. Vid en låg reliabilitet är även resultatet högst osäkra.  

 

Reliabiliteten med fokus på modellutformningen anses vara relativ hög, då många olika 

källor, litteraturer och vetenskapliga artiklar, användes och jämfördes och kompletterades 

med varandra. Däremot är reliabiliteten avseende datainsamlingen och intervjuer 
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påverkade av brister i information och vetskap om det verkliga utseendet av 

förädlingskedjan som ledde till kompletteringar genom litteraturen och artiklar. Det som 

kan stärka reliabiliteten i detta avseende är att inhämtad information bearbetas och sedan 

granskas med samma källa respektive person igen.  

 

Generaliserbarhet är jämförbar med den externa validiteten. I detta examensarbete anses 

generaliserbarheten inte så hög utan snarare låg på grund av att datainsamlingen 

fokuserades på denna unika pelletsfabriken och försörjningskedjan. Som det under 

metodansatsen beskrives anpassades modellen till en viss del efter försörjningskedjans 

planerade utformning, dvs. hur försörjningssidan, pelletsfabriken och efterfrågesidan 

kommer att se ut. Därför kan det konstateras att resultatet befinner sig på en låg grad av 

generaliserbarhet och är därför svår att använda för andra försörjningskedjor. 
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3 Begrepp och förkortningar 

I detta kapitel presenteras begrepp och förkortningar som förekommer i detta 

examensarbete och som hämtades utifrån den använda litteraturen och kompendier om 

produktion, produktionsekonomi, logistik, materialhantering och träindustri (Källa: 

Olhager (2000); Oskarsson m.fl. (2006); TFK (2002); Bellgran och Säfsten (2005); 

Sveriges skogsägareföreningars, Domänverket (1982); Produktionslogistik A och B (HiG, 

VT 2006, HT 2007); Distributionslogistik (HiG, HT 2007). 

 

3.1 Allmänna begrepp 

Affärssystem 

 Ett standardiserat och verksamhetsövergripande datasystem som stöder företagets 

 hela affärsverksamhet. 

Anläggning 

 För viss funktion arrangerat utrymme tillsammans med erforderliga maskiner. 

Betalningsflöde 

 Ett finansiellt utbyte mellan leverantör och kund som faktureringar och betalningar.  

Bulkgods 

 Oförpackat gods vars tillstånd varken kan betraktas som fast, flytande eller gasformigt 

 utan utgörs av en anhopning av fasta partiklar. 

Bark 

 Bark är det yttre skiktet på rot, stam och grenar hos vedväxter. 

Distribution 

 Åtgärder som sammanhänger med överföring av gods från leverantör till kund. 

Extern transport 

 Transport mellan olika företag eller mellan olika anläggningar inom samma företag. 

Flaskhals 

 En flaskhals är en resurs i en produktionskedja som utgör en kapacitetsbegräsning 

 genom att beläggningsgraden är nära eller lika med 100 %. 
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Fordon 

 Anordning på hjul eller band som är avsedd för transport på marken. 

Förflyttning 

 Lägeförändring av föremål som kan ske manuellt eller med hjälpmedel som 

 bandtransportör, fordon, kran eller rullbana. 

Förpackning 

 Packningshölje eller behållare som håller samman och skyddar gods, underlättar 

 hantering och ibland också ger information om innehåll, tillverkare, avsändare eller 

 destination. 

Förråd 

 Anläggning för att förvara material, anläggningsdelar eller utrustning. 

Genomloppstid 

 Det är den totala tiden kopplad till produktion av en produkt eller en viss kvantitet av 

 denna produkt som kan delas upp i ett antal olika ledtider, t.ex. förråds-, lager eller 

 produktionsledtid. 

Informationsflöde 

 Informationsflöden styr material- och betalningsflöden samt efterfrågeinformation och 

 tillgångsinformation i ett produktionssystem eller försörjningskedja. Idag används 

 även avancerad informationsteknologi för denna kommunikation.   

Inlagring 

 Inläggning av gods i förråd eller lager.  

Input 

 Insatsresurser är produktionsfunktioner som arbetskraft, anläggningar, material och 

 energi som omvandlas i en tranformationsprocess till en output. 

Intern transport 

 Transport inom ett företag eller en anläggning. 

Kapitalbindning 

 Genereras genom material som lagerhålls i förråd, PIA eller färdigvarulager.   
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Kundorderpunkt 

 Svarar mot den position i förädlingskedjan där en kundorder kopplas till en specifik 

 artikel. Produktion mot kundorder innebär således att delar av eller hela 

 förädlingskedjan utförs med vetskap om faktiska kundorder. 

Kutterspån 

 Är en avfallsprodukt från sågverken som bildas vid hyvling av torkat virke, som även 

 kallas hyvelspån med en torkhalt av ca 15-20 %. 

Lager 

 Anläggning för att förvara produkter vid långvarigt uppehåll mellan två olika 

 operationer under produktion eller för färdiga produkter. 

Lagerhållningskostnad 

 Utgörs av kostnader för att driva ett lager. I detta kostnader inkluderas kostnader för 

 kapitalbindning, fördelade kostnader för materialhantering, lagerhyra, försäkring, 

 kassation och inkurans.  

Lagring 

 Förvaring av gods på för detta avsedd plats under kortare eller längre tid. 

Lastning 

 Hantering med syfte att placera gods eller lastbärare på eller i transportmedel. 

 Motsatsen till lastning benämns lossning. 

Ledtid 

 Med ledtid avses den tid som förlöper från det att behovet av en aktivitet eller grupp 

 av  aktiviteter uppstår till dess man har vetskap om att aktiviteten eller aktiviteterna har 

 utförts, t.ex. från orderläggning till ordermottagande av leverans är processens ledtid. 

Logistik 

 Definitionen är att planera, organisera, styra och kontrollera material- och 

 informationsflöden från råvaruleverantör till slutlig förbrukare, så att största möjliga 

 lönsamhet uppnås, med beaktande av fastställda leveransservicekrav. 

Logistik pipeline 

 Även kallad logistikröret som är en modell för att skapa effektiva processer samt 

 optimerar ledtider ur ett helhetsperspektiv och beträffande hur några av de 
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 viktigaste aktiviteterna inom logistiken fungerar. Delar av logistikröret är t.ex. 

 materialförsörjning, produktion och distribution. 

Lossning 

 Hantering med syfte att avlägsna gods eller lastbärare från transportmedel. 

Material 

 Objekt som ska förädlas genom skapande av någon form. 

Materialflöde 

 Materialflöden är det fysiska flödet av råvaror, delkomponenter eller färdiga 

 produkter. Flödet är direkt kopplat till aktiviteter som tillverkning, inläggning i lager 

 eller utplockning från lager samt in- och utleverans. 

Materialhantering 

 Fysisk hantering, förflyttning, lagring och förpackning av material inom ett företag. 

Normalfördelning 

 Innebär att mätvärdena är jämnt fördelade kring ett medelvärde, t.ex. månadsmässig 

 produktionsvärde av pellets som normalfördelas över veckor eller dagar. 

Output 

 Resultat av tranformeringsprocessen av olika resurser till säljbara produkter. 

Order 

 Kundbeställning eller uppdrag. En order omfattar ett antal olika orderrader eller 

 artikelnummer, där varje orderrad i sin tur består av ett eller flera godsenheter. 

Ordersärkostnader 

 Beställnings- eller påfyllningskostnad som är förknippad med att en beordring görs 

 och som är beroende av hur stor kvantitet som beställs. Kostnaden beror på vilka 

 aktiviteter som genomförs specifikt för en order. 

Outsourcing 

 Betyder att utkontraktera egen produktion med tillhörande ansvar till leverantör för att 

 kunna fokusera sig på sin egen kärnverksamhet respektive kärnkompetens. 

Plockning 

 Uttag av enstaka artiklar eller material ur lager. 
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Process 

 En ordnad sekvens av logiskt sammanhängande administrativa eller operativa 

 aktiviteter som syftar till att omvandla någon form av input till en output. Processen är 

 återkommande med en tydlig början och slut som genomförs på ett standardiserat och 

 funktionsöverskridande sätt. 

Processaktiviteter 

 Med processaktiviteter avses i denna uppsats olika aktiviteter i ett produktionssystem 

 som operation, transport, kontroll, lagring och hantering. 

Processflödesanalys 

 Är en metod för att dokumentera aktiviteter detaljerat, kompakt och grafiskt som 

 underlag för att förstå processen och för att tydliggöra potentiella processförbättringar. 

Produktionsfunktioner 

 För ett tillverkande företag är det naturtillgångar, arbetskraft, kapital, anläggningar, 

 maskiner, material och energi. 

Produktivitet, effektivitet 

 Två faktorer som beskriver hur bra ett produktionssystem fungerar och som anger 

 förhållandet mellan åstadkommen produktion i form av produkter och insatser. 

Råspån 

 Är en avfallsprodukt från sågverk med en fukthalt av ca 50 % som uppstår vid sågning 

 av träråvaror.  

Supply chain management 

 Planering, utveckling, styrning kontroll av intra- och interorganisatoriska processer 

 från en helhetssyn och avseende flöden av material, tjänster, information och 

 betalningar i försörjningskedjor från ursprunglig råvaruleverantör till slutgiltig 

 förbrukare. Det står för samverkan och integration mellan företag och dess fokus är 

 den konsumerande slutkunden. 

Sågverk 

 Är skogsindustriella anläggningar för uppsågning av timmer till trävaror som plank 

 och brädor. 
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Time to market 

 Ledtiden från upptäckt av behovet av ny produkt till dess produkten lanseras i 

 produktionsmässigt skick. 

Torrflis 

 Är en avfallsprodukt från sågverken med ca 20 % fukthalt som uppstår vid justering 

 och uppsågning av det torra virket. 

Transformationsprocess 

 Produktionsfunktioner kombineras för att transformera olika resurser till produkter. 

Transport 

 Förflyttning av gods och därmed sammanhängande hantering och förvaring. 

Transportkapacitet 

 Avses det största möjliga godsflöde som under givna förutsättningar, dvs. utformning 

 och funktion, godsets sammansättning, som kan förflyttas med ett transportssystem. 

Transportkostnader 

 Innefattar alla kostnader för administration och utförande av transporter. 

Transportmedel 

 Anordning avsedd för transport av godset. 

Transportsträcka 

 Avstånd mellan startpunkt och slutpunkt för transportväg. 

Transportsystem 

 Fysiskt eller administrativt samordnade transportmedel och transportanläggningar. 

Tredjepartslogistik 

 En princip där ett annat företag tar hand om delar av flödet genom att samordna 

 inleveranserna från flera leverantörer genom att ta hem material, lagra detta och  sedan 

 leverera till kunden när behov uppstår. 

Träpellets 

 Träpellets är förädlat biobränsle som skapas genom biprodukter, såsom sågspån, 

 torrflis och kutterspån som framförallt kommer från sågverksindustrin. 
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Värdeskapande/icke värdeskapande tid 

 Den värdeskapande tiden (aktiv tid) är någon form av aktivitet som utförs, t.ex. 

 maskinbearbetning, montering, transport, inlagring eller inmatning i ett datorsystem. 

 Resten av tiden skapas icke värdeskapande tid (passiv tid), t.ex. material som ligger i 

 ett förråd eller produkter som lagras i ett distributionslager. 

Wilsonformel 

 En partiformningsmetod för optimal bestämning av den mest ekonomiska 

 orderkvantiteten som bygger på en jämn förbrukning.  

Wagner & Whitin 

 En partiformningsmetod för optimal bestämning av orderkvantiteter då efterfrågan är 

 känd men varierar mellan perioder 

 

3.2 Förkortningar 

DCM … Demand chain management 

EOQ … Economic Order Quantity 

FIFO … First In First Out, lagerstyrning där äldsta materialet tas ut först 

JIT … Just in time 

KOP … Kundorderpunkt 

PIA … Produkter i arbete 

SCM … Supply chain management 

TFK … Institut för transportforskning 

TPL … Tredjepartslogistik 

WPS … Wood Product Solution, försäljnings och logistiskt informationssystem 
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4 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen beskriver i första hand ett teoretiskt och principiellt 

perspektiv av förädlingskedjor. I andra hand framställs allmänna logistiska aktiviteter, 

processer och flöden i olika systemnivåer inom förädlingskedjan respektive logistiska 

system samt metoder och modeller för att kartlägga logistiken i förädlingskedjor.  

 

4.1 Försörjningskedjor 

Med försörjningskedjor avses vägen från råvaruproduktion till slutkonsumtion som även 

betecknas med den engelska termen ”supply chain”. Denna väg består av olika aktörer 

som står i ett beroendeförhållande till varandra och genom vilka material, betalningar och 

information flödar (Mattsson, 2002).  

Principen för förädlingskedjor är inte ny utan användes redan tidigare i kombination med 

logistik inom militären för att försörja sina arméer med vapen och förnödenheter 

(Christopher, 2005). Principen utvecklades sedan vidare under 1960- och 1980-talen för 

att kunna användas inom industrin (Mills m.fl., 2004). Grundkonstruktionen av en enkel 

försörjningskedja inom industrin idag består av flera olika aktörer som leverantörer, 

produkttillverkare och olika distributörer inom olika distributionsnivåer, se figur 3. 

 
Figur 3. Illustration av en enkel förädlingskedja. 
Källa: Mattsson (2002). 

 

Illustrationen visar också att alla företag som är involverade inom försörjningskedjor har i 

grunden kunder nerströms i försörjningskedjorna och leverantörer uppströms i 

försörjningskedjorna.  
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Koncept av försörjningskedjor 

Försörjningskedjors koncept handlar främst om externa aktiviteter kring ett 

produkttillverkande system. Konceptet är i grunden en extern logistisk process mellan 

systemens gränser där processen ligger kring logistiken respektive bygger på ett logistiskt 

ramverk (Christopher, 2005). Själva produktionssystemet betraktas som ett nummer i 

förädlingskedjan med leverantörer och kunder som involveras respektive stöds av 

materialflöden (nerströms) och informationsflöden (uppströms) förbindelser (Mills m.fl., 

2004; Li m.fl., 2002).     

 

Succén för många företag inom försörjningskedjan idag är beroende av deras möjlighet 

att skapa balans mellan produktflöde och processförändringar i kombination med ett 

flexibelt och varierande kundbehov (Stewart, 1997). I detalj handlar det om att 

effektivisera material- och informationsflöden, att reducera ledtider, att skapa en 

kostnadsreduktion och att öka servicegraden mot kunden (Christopher, 2005). 

 

4.2 Fundament av försörjningskedjor 

Vid betraktande av hela försörjningskedjan finns det enligt Mattsson (2002) tre olika 

fundament som försörjningskedjor vilar på. (1). Det första fundamentet är det system av 

försörjningskedjor som varje företag befinner sig i. Dessa försörjningskedjor består av 

strukturer av aktörer som utgör resurser för de värdeskapande processerna. (2) Det andra 

fundamentet är processerna i och mellan aktörerna i försörjningskedjan. De processerna 

handlar främst om olika aktiviteter som skapar värde för kunder och som initierar och 

driver informationsflöden. (3) Det tredje fundamentet är materialflöden som 

värdeförädlas på sin väg genom försörjningskedjan.  

 

(1) System av försörjningskedjor 

Vid betraktande av dessa försörjningskedjor med utgångspunkt från det enskilda företaget 

talas om en försörjningssida och en efterfrågesida. Försörjningssida omfattar leverantörer 

som ansvarar för företagets försörjning av produkter och ingångsmaterial in mot det 

produkttillverkande företaget. På andra sidan kedjan, dvs. ut från det produkttillverkande 

företaget, finns efterfrågesidan som består av ett antal distributörer som ser till att 

företagets produkter kommer ut på marknaden. De levererande och distribuerande 

företagen i försörjningssidan har relationer till varandra och till det enskilda företaget i ett 

mer eller mindre komplext mönster. Därför betecknar Mattsson (2002) kedjans 
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försörjningssida och efterfrågesidan även försörjningsstruktur respektive 

distributionsstruktur, se figur 4. 

 
Figur 4. Försörjningsnätverk med försörjningsstruktur och distributionsstruktur. 
Källa: Mattsson (2002). 

 

Karakteristiskt för de två strukturerna är att försörjningsstrukturen avgörs av ett 

konvergerande system av leverantörer i försörjningskedjan genom vilka material och 

information flödar. Däremot ses distributionsstrukturen som ett divergerande system med 

olika distributörer och distributionskanaler med material- och informationsflöden 

gentemot kunder. Vid ett komplext system av förädlingskedjor med många leverantörer 

och kunder med flera olika relationer och en större, global utsträckning betecknas 

förädlingskedjan även som ett förädlingsnätverk (Christopher, 2005).  

  

(2) Informationsflöden 

Det klassiska och förenklade synsättet av informationsflöden är enkelriktad uppströms 

som i sin tur ger upphov till materialflöden eller betalningsflöden. Väsentliga 

informationsflöden idag går egentligen i båda riktningar som driver och styr material- och 

betalningsflöden i försörjningskedjan samt efterfrågeinformation och tillgångsinformation 

(Mattsson, 2002). Försörjningskedjor med sina informationsflöden som omspänner ett 

globalt nätverk (försörjningsnätverk) med flera olika leverantörer och kunder 

kommunicerar med avancerad informationsteknologi (Fawcett och Magnan, 2002).      

Försörjningsstruktur Distributionsstruktur 

Materialflöde 

nerströms 

Informationsflöde 

uppströms 
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(3) Materialflöden 

Materialflöden definieras enligt Mattsson (2002) som det fysiska flödet av råvaror, 

delkomponenter eller färdiga produkter nerströms. Materialflöden är kopplade till 

värdeskapande aktiviteter genom direkt värdeförädling eller förflyttning som tillverkning, 

kvalitetskontroll, inläggning i lager eller utplockning från lager samt in- och utleverans.  

 

4.3 Typer av försörjningskedjor 

Mattsson (2002) definierar i en allmänt hållen definition av försörjningskedjor tre olika 

typer av försörjningskedjor: 

 

• (1) Försörjningskedjor i ett företag 

• (2) Försörjningskedjor av företag inom koncernen 

• (3) Försörjningskedjor som omfattar fristående företag utan ägarmässiga 

relationer 

 

Skillnaden enligt Mattsson (2002) på dessa tre olika typer av försörjningskedjor är på 

vilken förstoringsnivå försörjningskedjan betraktas, dvs. om försörjningskedjan betraktas 

på en funktions-/avdelningsnivå eller mer i sin helhet. De olika typer av värdeförädlande 

och distribuerande enheter karakteriseras även som interna och externa system. 

 

(1) Försörjningskedjor i ett företag 

Vid försörjningskedjor i ett företag handlar det om en intern försörjningskedja. Detta 

innebär att fokus ligger på företagets specifika materialförsörjande, tillverkande och 

distribuerande aktiviteter. Systemgränser av förädlingskedjan vid ett internt system kan 

betraktas som lika med gränsen för den av företaget bedrivna verksamheten.  

Försörjningskedjan i ett företag kan ses som delsystem av ett större förädlingssystem av 

fristående företag. 

 

(2) Försörjningskedjor av företag inom koncernen 

Denna typ av förädlingskedja består i grunden av tillverkande och distribuerande företag. 

De olika företagen kan betraktas som kunder och leverantörer till varandra och ses 

huvudsakligen som internt system i större utsträckning som levererar produkter till 
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individer eller företag utanför koncernen. Systemets utsträckning är beroende av 

koncernpolitikens tillåtande av fri handel mellan ingående företag. 

 

(3) Försörjningskedjor som omfattar fristående företag utan ägarmässiga relationer 

Försörjningskedjor som omfattar fristående företag karakteriseras av olika ingående 

delsystem i hela systemet. De delsystemen förbinds av relationer mellan komponenterna i 

ett delsystem och komponenter i ett annat delsystem, t.ex. systemkomponenten 

anskaffningsfunktion i ett företag har relation med systemkomponenten 

försäljningsfunktion i ett annat företag.  

 

4.4 Logistik och supply chain management 

Som beskrivits i kapitel försörjningskedjor (4.1) bygger förädlingskedjan på logistiska 

processer respektive på ett logistiskt ramverk för att samordna och integrera processerna 

inom kedjan över företagsgränserna. I detta sammanhang definierar och beskriver 

Christopher (2005) även två nya och olika koncept:  

 

• (1) Logistik management  

• (2) Supply chain management 

 

De två koncepten är enligt Christopher (2005) nödvändiga för en globalt agerande 

organisation för att överleva inom den industriella marknaden eftersom det inte längre är 

kriterier som produkter eller teknologiska fördelar som är avgörande för en organisations 

framgång utan också eller framförallt servicebaserade kriterier. 

De två synsätten medför enligt Christopher (2005) att planeringen och koordineringen av 

materialflöden samt informationsflödena mellan leverantör och kund betraktas som ett 

integrerat system och inte som en summa av oberoende aktiviteter. Därmed skapas 

konkurrensfördelar genom minskade kostnader och en ökning av servicegraden mot 

kunden.   

 

(1) Logistik management 

Det traditionella synsättet på logistik är enligt Mills m.fl. (2004) att logistiken ses som en 

intra-organisatorisk process med målet att minimera totalkostnader. Karakteristiskt för 

den logistiska processen är enligt Christopher (2005) att styra, planera och kontrollera 

material- och informationsflödet från råmaterial till den färdiga produkten, dvs. från 
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leverantör till kund. Christopher (2005) illustrerar den organisatoriska processen som ett 

avgränsat singel-flöde mellan leverantör och marknad, figur 5. Materialflöde sker mot 

kunden och informationsflödet bakvänt mot leverantören. Systemkonceptet kan även ses 

som ett ramverk för en verksamhet för att tillfredställa kundens behov.  

 
Figur 5. Logistisk management process, singel-flöde. 
Källa: Christopher (2005). 

  

(2) Supply chain management 

Ordet Supply Chain Management (SCM) användes först under 1980-talet (Christopher, 

2005) i kontext med intern logistik och i senare skede med extern logistik mellan 

leverantörer och kunder. Men enligt Mills m.fl. (2004) är SCM mer än bara enkel logistik 

och ett nytt namn. Mills m.fl. (2004) konstaterar vid jämförande av logistik och SCM att 

SCM i grunden är ett koncept som ligger kring logistiken och mellan organisationers 

gränser. Christopher (2005) konstaterar att SCM är en process mellan organisationer som 

bygger på ett logistiskt ramverk. För att definiera konceptet av SCM krävs en 

komplettering av de traditionella logistikdefinitionerna respektive det logistiska 

ramverket i några olika avseenden. Enligt Mattsson (2002) ska definitionen av SCM 

kompletteras med:  

 

• att hela försörjningskedjan betraktas från råvaruproducenten till slutgiltig 

konsumerande kund 

• att försörjningskedjan inte enbart betraktas inifrån ett enskilt företag utan också 

från ett helhetsperspektiv 

• att samverkans- och integrationsaspekter mellan organisationer i kedjan betonas 

• att även flöden av tjänster beaktas 

 

Själva organisationen inom kedjan betraktas som ett nummer i förädlingskedjan med 

olika aktörer som leverantörer och kunder (Mills m.fl., 2004). Synsättet på SCM 

möjliggör en effektiv och optimal styrning och koordinering av de olika processerna 

Leverantörer Försörjning Kunder Distribution Produktion 

Materialflöde

Informationsflöde
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kring och mellan organisationer som leverantörer och kunder. Enligt Fawcett och Magnan 

(2002) associeras SCM med avancerad informationsteknologi, hög logistisk service, 

effektiv leveransstyrning och management av kundrelationer. 

 

Den globala konkurrensen idag kräver redan i produktens utvecklingsfas ett närmare 

samarbete med externa organisationer som leverantörer och kunder för att reducera ”time 

to market” tiden (Mills m.fl., 2004). Enligt Fawcett och Magnan (2002) utvecklas teorin 

som ligger bakom SCM genom att organisationer fokuserar på interna kärnkompetenser. 

De processer som inte betraktas som kärnkompetenser läggs ut genom outsourcing. Detta 

medför att det bildas teams av leverantörer, producenter och kunder som med sina 

kärnkompetenser formar en integrerad supply chain (Fawcett och Magnan, 2002).     

 

4.5 Kunder och leverantörer i försörjningskedjor 

Traditionellt betraktas leverantör och kund som konkurrenter där vinsttänkandet är det 

viktiga. Idag gäller istället partnerskapsförhållande där vinstfrågan gäller för båda partner, 

där kund och leverantör arbetar tillsammans för att åstadkomma ökade vinstmarginaler. 

Enligt Mattsson (2002) kräver de olika processerna inom kedjan ett visst minimum av 

samverkan mellan leverantör och kund. Denna samverkan ses även som en 

tvärorganisatorisk integration som skapar långtgående relationer mellan leverantör och 

kund inom förädlingskedjan.  

 

4.5.1 Leverantörer och relationer mellan företag och leverantör 

Internationaliseringen och globaliseringen av marknaden de senaste årtiondena 

förändrade synen på relationer mellan företag och leverantörer. Traditionellt talades om 

konkurrens mellan företag och leverantörer, men idag talas mer om långvariga 

partnerskap och goda relationer (Wagner m.fl., 2002). Det medför att företagen lägger 

mer fokus på sina kärnkompetenser för att skapa konkurrensfördelar. Detta innebär att 

strategiska partnerskap mellan företag och leverantör är viktigare än tidigare. Enligt 

Wagner m.fl. (2002) är därför en viktig fråga för företagen idag: Hur ska företagen lägga 

upp strategier med sina leverantörer för att skapa hållbara konkurrensfördelar? 
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Typer av relationer 

Det finns olika teorier och ansatser för att betrakta relationer mellan företag. En teori är 

strategiskt partnerskap management. Det handlar enligt Wagner m.fl. (2002) om olika 

typer av partnerskap som passar bäst för företagen. Partnerskap betraktas i samband med 

interna och externa faktorer. Wagner m.fl. (2002) använder en process med olika faser för 

att identifiera och definiera relationer mellan företagen som visas i figur 6. 

 
Figur 6. Processer och faser vid strategiskt partnerskap.  
Källa: Wagner m.fl. (2002). 

 

Den horisontella axeln visar relationens intensitet och den vertikala visar förmågan av 

leverantörs management. Det enklaste fallet är en engångsleverantör som kan förekomma 

vid standardprodukter, där enkla relationer är tillräckliga. Vid fas två och tre identifieras 

och selekteras möjliga partnerskap där leverantörerna godkänns och används 

återkommande som resurs för råmaterial och insatsvaror. Från och med fas fyra, där 

relationen har uppnått en viss nivå, överväger organisationer att ingå partnerskap med 

leverantörer. Fas fem och sex är området för strategiskt partnerskap inom produktion och 

utveckling. Dessa partnerskap är kombinerade med långsiktigt tänkande samt exakt 

definierade målsättningar, missioner och visioner för att skapa förutsättningar för 

problemlösningar. Desto mer intensiva dessa relationer blir, desto mer krävs också 

förmågan att bedriva ett aktivt partnerskap som även innehåller korrigerande aktiviteter 

vid problem i och kring partnerskapet.        

 

En annan kompletterande teori definierar Freytag m.fl. (2007). Han konstaterar att rätt 

leverantörsval är viktigare än någonsin vid utveckling av organisationer och ska 
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framförallt betraktas ur ett management perspektiv. Han kopplar denna teori med olika 

utmaningar för företagets management.  

 

• De första två definitionerna är mer generella och handlar om företagets förmåga 

att hantera interna och externa relationer samt företagets roll och position inom 

förädlingskedjan respektive nätverk.  

• De andra utmaningarna är selektion och kontroll av leverantörer, skapande av 

kontrakt med leverantörer och hur företagen ska förändras när det gäller 

utveckling och avveckling av relationer med leverantörer.  

 

Freytag m.fl. (2007) lägger särskilt märke till att utmaningarna inte bara ska ses som 

kopplingar mellan organisationens funktioner utan också borde betraktas ur ett 

management perspektiv.  

 

4.5.2 Kunder och kundservice 

Nya trender visar att kundservicen spelar en mer avgörande konkurrensfaktor idag 

(Christopher, 2005). Det är framförallt två faktorer som bestämmer relationen mellan 

kund och leverantör. Den första faktorn är en ständigt stigande förväntning från kundens 

sida på grund av att det finns många andra företag som erbjuder liknande basbehov som 

den traditionella logistiken omfattar. Den andra faktorn är att produktens avgörande roll 

minskar genom att produktens teknologi inte längre differerar så mycket gentemot 

konkurrenternas produkter, då produkterna i grunden är substituerbara. Även Wouters 

(2004) beskriver att traditionella företag med produkt- och produktionsfokus ändrar sitt 

perspektiv mer mot kundorienterade ansatser.  

 

Kundservice 

I definitionen av den traditionella logistiken framgår att logistiken framförallt handlar om 

att uppfylla kundens behov respektive förväntningar som hög kundservice till en låg 

kostnad. I det närmaste handlar de traditionella aspekterna om ledtider, 

leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, flexibilitet, kundanpassning och lagertillgänglighet. 

Christopher (2005) definierar kundservice som ett mervärde av tid och plats vid transfer 

av gods och service mellan kund och leverantör. Utöver detta kompletterar han 

definitionen med att ett mervärde för produkt eller service inställs först när kunden eller 

konsumenten håller den i handen. Han säger också att kundservice skapas genom en rad 

aktiviteter som sker i interaktion mellan kund och leverantör och som sker före, under och 
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efter leveranser av produkter eller service. Exempel på före leveransen är servicekontrakt 

mellan kund och leverantör, systemflexibilitet; under leveransen är det ordercykeltid eller 

order status information; efter leveransen är det tillgång till reservdelar eller produktens 

garanti.    

 

Strategier inom kundservice 

Övergången från det traditionella synsättet på produkter och produktioner gentemot hög 

kundservice nivå innebär att organisationer behöver en explicit kundservice strategi 

(Wouters, 2004). Kundservice handlar enligt Wouters (2004) inte bara om leverans av 

produkter eller tillgänglighet av produkter. Den är främst en stödjande aktivitet inom 

kundens förädlingsprocess. Även Christopher (2005) konstaterar att det inte bara är 

kostnadsfaktorer som skapar en ordervinnare. Idag handlar det istället mer om att kunden 

förväntar sig en positiv inverkan av sin egen värdeprocess.  

 

Wouters (2004) formulerar i samband med en studie fyra olika strategier inom 

kundservice: kundintegration, kundanpassning, logistisk precision och standard 

kundservice, se tabell 1. 

 

Kund 
Leverantör 

Hög kundservice 
Sensitivitet 

Låg kundservice 
Sensitivitet 

Hög kundservice 
Sofistikerad 

Kundintegration Logistisk precision 

Låg kundservice 
Sofistikerad 

Kundanpassning Standard kundservice 

 

Tabell 1. Kundservice strategier. 
Källa: Wouters (2004). 

 

Utgångspunkten för Wouters (2004) studie är att kundservicens intensitet påverkas av 

kunder med olika existerande situationer. Han kombinerar leverantörens förmåga till 

kundservice och kundens eller marknadens känslighet för kundservice.  

Strategin kundintegration visar t.ex. att organisationen har en hög kundservicenivå från 

kundens och leverantörers sida på grund av att organisationerna betraktar det som en 

förutsättning för en hållbar konkurrensfördel. Däremot visar logistisk precision bara en 

hög nivå av kundservice från leverantörs sida och en låg känslighet för kundservice på 

kundens sida. Logistisk precision kräver en god kommunikation, mellan inköp, 

produktion, logistik och marketing. Strategin kundanpassning omfattar däremot 
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motsatsen till logistisk precision, nämligen en känslig marknad som är öppen för 

kundservice och en leverantör som inte är sofistikerad. Strategin standard kundservice 

innebär att leverantören har en låg kundservicenivå samtidigt som kunden innehar en låg 

känslighet för mottagning av kundservice.   

 

En annan strategi beskriver Christopher (2005). Han säger att en primär målsättning inom 

kundservice strategin ska handla om att behålla sina kunder. Han menar att en bra relation 

till kunden skapar en större sannolikhet att leverantören får ta del av kundens affärer. 

Även Campbell m.fl. (1999) konstaterar att en hög kundservice och partnerskap skapar 

potential för konkurrensfördelar samt att tiden ”time to market” reduceras. Detta kan även 

innebära en högre nivå av försäljningar och lönsamhet för leverantören. Nöjda kunder är 

benägna att spendera mer pengar på sina leverantörer. Christopher (2005) beskriver även 

indikatorer för ett simpelt mätinstrument som visar leverantörens lönsamhet under ett års 

tidsperiod, se figur 7. 

 

 
Figur 7. Indikatorer för värdeskapning av bibehållna kunder. 
Källa: Christopher (2005). 

 

I samband med figuren kan frågan ställas: Hur många kunder finns kvar efter ett år? 

Christopher (2005) anser metoden som ett realistiskt sätt för att undersöka värde 

skapningen genom bibehållna kunder.    

 

Konsekvenser för logistik 

Mer och mer företag använder idag ”just in time” strategier med mindre material och 

produkter på lagret samt snabba reaktioner från leverantörerna. Detta innebär för 

logistiken och för SCM att effektivisera den interna och externa logistikprocessen för att 

skapa så låga kostnader som möjligt inom kedjan samt att erbjuda en hög kundservice 

nivå. Idag ändras även synvinklar inom SCM för att organisationer ska kunna svara mot 
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de utmaningar som finns idag. Ett exempel är att SCM byggs kring kunden och betraktas 

bakåt med kunden som utgångspunkt (Mattsson, 2002). Kunden är därmed i början av 

kedjan och inte i slutet. Kedjan kallas därför för efterfrågekedja respektive ”demand chain 

management” (DCM). Denna kundfokus möjliggör en exakt identifiering av marknaden 

för att ge högre kundservice mot kunden.  

 

En ökning av kundservice betyder också en ökning av kostnader. Därför ska det enligt 

Christopher (2005) sättas prioriteringar för varje kund. Produkterna och kunderna 

evalueras och indelas i t.ex. A, B eller C kategorier, där A har den högsta vikt. Metoden 

som kan användas kallas ABC-klassificering i kombination med Pareto-regeln 80/20. 

Genom en exakt kostnadsfördelning skapas möjligheten att öka kundservicen för 

nyckelkunder samtidigt som icke prioriterade kunder ignoreras. 

 

4.6 Utveckling av förädlingskedjor 

Konceptet för supply chain utvecklades kontinuerligt de sista decennierna och betraktas 

idag som ett fundament för hållbara konkurrensfördelar för organisationer. Organisationer 

har idag insett att konkurrens på marknaden inte sker genom företag mot företag utan 

förädlingskedja mot förädlingskedja (Christopher, 2005; Mattsson, 2002).  

 

En avgörande faktor som förändrade situationen på marknaden är enligt Christopher 

(2005) outsourcing av företagets icke kärnkompetenser. Detta medför att förädlingskedjor 

är mer komplexa idag än tidigare och därmed kräver en kontinuerlig utveckling för att 

skapa en effektiv förädlingskedja i kombination med en snabb reaktionsförmåga 

gentemot kunden när det gäller produktvarianter och -volymer. Nedan beskrivs faktorer 

som ska beaktas vid utveckling av försörjningskedjor, utmaningar för förädlingskedjor 

samt användning av informationsteknologi inom förädlingskedjor.  

 

4.6.1 Faktorer vid utveckling av förädlingskedjor  

Filosofin enligt Christopher (2005) som ligger bakom logistik och supply chain konceptet 

är att planera och koordinera materialflödet från leverantör till kunden inom ett integrerat 

system. Detta sker genom sammankoppling av marknaden, distributionsnätverk, 

produktionsprocess och inköpsaktiviteter för att skapa låga kostnader och låg 

kapitalbindning i kombination med en hög servicenivå gentemot kunden.  
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Realiteten idag är att traditionella supply chain är mer heterogena, dvs. kedjans delar 

fokuserar mer på sig själva och på sina interna aktiviteter. Detta innebär att själva kedjan 

är byggd på svaga kopplingar och otillräcklig kommunikation. Vidare är förädlingskedjan 

idag konfronterad med en dynamisk marknad, korta livscykeltider på produkter och en 

växande global konkurrens där produkter levereras över hela världen (Cousins m.fl., 

2002). Effekten av de ovan nämnda förutsättningarna respektive svagheterna inom 

förädlingskedjor är enligt Christopher (2005):  

 

• Långa ledtider inom ”end-to-end” pipeline 

• Minskad förmåga att reagera på variant- eller volymförändringar  

• Höga totalkostnader   

 

De beskrivna effekterna är de främsta utmaningarna för dagens supply chain och ska 

betraktas som målsättningar vid utveckling och effektivisering av leveranskedjor.    

 

4.6.2 Utmaningar vid utveckling av försörjningskedjor 

Utmaningar vid utveckling av leveranskedjor omfattar främst interna logistiska processer 

inom företaget samt interaktiva processer inom förädlingskedjan. 

 

Logistiska processer 

En grundläggande tanke för att minimera ledtider är en reduktion av längden av pipeline 

eller en ökning av hastigheten genom denna (Christopher, 2005). Detta skapas genom 

eliminering av icke värdeskapande aktiviteter. I samband med en förkortad pipeline 

minskas även mängden av material och antalet nödvändiga anläggningar för 

framställningen av produkter inom processen. Vidare kan användningen av 

tvärfunktionella teams bestående av t.ex. leverantörer, inköp och produktion skapa 

förutsättningar för att minska tiden ”time-to-market” (Mills m.fl., 2004). Även Mattsson 

(2002) konstaterar att företagens aktiviteter idag styrs genom ett processorienterat synsätt 

som kännetecknas av en flödesorientering och en fokusering på kunder. Det är företagets 

viktigaste drivkraft samt orientering mot totalkvalitet och värdeskapande aktiviteter. 

Denna processorientering av företagens organisationer kan betraktas som första steg mot 

att även processorientera försörjningskedjor och involvera kunder och leverantörer i 

utvecklingsarbetet. 
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Supply chain processer 

En förbättring av supply chain processen kräver även en grundläggande förändring av 

processtänkandet inom organisationer. Supply chain är ett helhetstänkande och inte längre 

bara ett koncept om materialflöde och service (Cousins m.fl., 2002). Processen kräver en 

aktiv styrning och koordinering i samband med avancerad informationsteknologi och 

logistisk service (Fawcett och Magnan, 2002). Även interaktiva länkar som 

kommunikation och nätverk är grundläggande förutsättningar för en kunskapsbaserad och 

gemensam utveckling.  

 

Vid effektivisering av supply chain processer är det också viktigt att skilja mellan 

funktionella och innovativa produkter (Fisher, 1997). Funktionella produkter kräver en 

effektiv process. Genom effektivisering skapas stabila processer, en standardisering och 

en reducering av kostnader. Däremot kräver innovativa produkter olika kompetenser och 

kunskaper som kan sammankopplas via ett nätverk. Organisationer kring innovativa 

produkter borde vara flexibla samt ska kunna agera och reagera på ett snabbt sätt.  

 

4.6.3 Informationsteknologin i kombination med förädlingskedjor  

Nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt supply chain management är kommunikation samt 

en snabb reaktionsförmåga (Sridharan m.fl., 2005). Informationsteknologins (IT) primära 

mål är att sammankoppla de olika delarna i kedjan som produktion och distribution. 

Enligt Sridharan m.fl. (2005) är idén att informationsflöden följer parallellt med 

materialflöden genom kedjan. Detta medför att planering, styrning och uppskattade 

ledtider för order baserar på reala informationer. 

  

Det är inte bara IT lösningar som är avgörande för SCM utan även själva fundamentet där 

de olika ”business” processerna är byggda på. Även hur de olika ”business” processerna 

agerar tillsammans är av betydelse enligt Sridharan m.fl. (2005). Många stora företag 

betraktas som konglomerat av olika företagsenheter vilka gör ackvisitioner över hela 

jorden. Därför kan det ta flera år att integrera SCM i verksamheten (Sridharan m.fl., 

2005). Problem som kan uppträda vid användning av avancerad informationsteknologi är 

enligt Sridharan m.fl. (2005), att företagen använder olika system eller standards eller att 

prognoser och informationer om material eller produkter feltolkas av människor. 
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4.7 Modeller och metoder för kartläggning av försörjningskedjor 

Syftet med modeller är att visualisera processerna kring och mellan organisationer, 

leverantörer och kunder inom försörjningskedjan. Detta möjliggör en effektiv styrning 

samt att integrera och koordinera försörjningskedjans komponenter och elementer (Li 

m.fl., 2002). Metoderna och modellerna som beskrivs nedan på ett sammanfattande sätt 

innehåller fyra olika utgångspunkter för att identifiera möjligheterna att (1) förenkla 

flöden, (2) reducera ledtider, (3) minska kostnader och (4) visa relationer i den logistiska 

pipelinen (Christopher, 2002). En övergripande komplettering är Matssons (2002) två 

olika steg för att effektivisera logistiska processer. Han konstaterar att genom 

kartläggning visualiseras de grundläggande värdeskapande och icke värdeskapande 

aktiviteterna som i det första steget rationaliserar processer genom att eliminera mer eller 

mindre onödiga aktiviteter. I det andra steget effektiviseras befintliga processer så att de 

utformas på så effektivt sätt som möjligt. Nedan följer modellbeskrivningar enligt de fyra 

ovan nämnda utgångspunkterna. 

 

(1) Kartläggning av material- och informationsflöde 

Figur 8 visar ett exempel på ett materialflöde. Denna metod illustrerar logistiska 

aktiviteter på ett enkelt, kompakt och grafiskt sätt för att förstå processen och för att ge 

underlag för potentiella processförbättringar (Olhager, 2000). Processen består av 

operationer och lagringspunkter som i kombination med delprocesser bildar det totala 

flödet av material och information. Vid kartläggning av främst interna logistiska flöden  

används standardiserade logistiska symboler (Olhager, 2000). Vid kartläggning av 

informationsflöden används kompletterande logistiska symboler för order eller system. 

Ett enkelt exempel visas i figur 8 med logistiska aktiviteter som operation och lagring.  

 

 
Figur 8. Exempel på ett material- och informationsflöde. 
Källa: Författare. 
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Childerhouse m.fl. (2003) konstaterar att om kartläggningen av materialflödet skulle visa 

ett komplext flöde, så skulle det innebära en ineffektiv material- och produktprocess. Han 

beskriver även möjliga åtgärder i ett regelverk med ”12 regler” för ett enkelt 

materialflöde inom försörjningskedjan som kan användas och följas upp för att skapa ett 

effektivt flöde.     

 

(2) Kartläggning av ledtider 

En modell av kartläggning enligt Christopher (2005) illustreras i figur 9. Modellen 

används för att kartlägga olika ledtider i kombination med material- och produktflödet 

från början (basindustri) till slutet (konsument) av försörjningskedjan. Den horisontella 

axeln visar värdeskapande aktiviteter som är nödvändiga inom processen, t.ex. 

transporttid, produktionstid, monteringstid. Den vertikala axeln visar icke värdeskapande 

aktiviteter som lagringstider, dvs. där bara kostnader uppstår. 

 
Figur 9. Modell för kartläggning av en försörjningskedja. 
Källa: Christopher (2005). 

 

Även Baker (2007) använder denna modell i sin studie av 13 supply chains för att 

undersöka företagens material-, produktflöde samt företagens lagerstruktur. Baker (2007) 

konstaterar att en markant andel av logistiska totalkostnader fortfarande förorsakas av den 

traditionella lagringen och buffertar av material och produkter som visas i den vertikala 

axeln i figur 9. Till grund ligger t.ex. osäkerheter i prognoser och efterfrågan från 
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konsumentens sida eller på grund av osäkra och långa ledtider som t.ex. skapades genom 

globaliseringseffekten. Christopher (2007) menar att denna modell även kan användas för 

en kartläggning av den logistiska pipelinen och som en intern ”benchmarking” eller som 

en ”reengineering” av olika projekt. 

 

(3) Kartläggning av kostnader och kapitalbindning 

En annan modell visas i figur 10. Modellen är tidsbaserad och visar totalkostnaden samt 

tillföring av produktvärde under hela förädlingskedjan (Hines m.fl., 1998; Christopher, 

2005). Grundläggande särskiljas kostnadsadderande och värdeadderande tider. 

Kostnadsadderande tider (horisontell) är kapitalbindningar som erhålls genom icke 

värdeskapande aktiviteter som råmateriallager eller lagring av färdiga produkter. 

Värdeadderande tider (vertikal) ökar istället produktvärde genom värdeskapande 

aktiviteter som t.ex. produktion eller transport.  

 
Figur 10. Kostnadsadderande tid versus värdeadderande tid. 
Källa: Christopher (2005). 

 

Grafen visar därför på ett enkelt sätt förloppet av produktens tillförda värde och 

genererade kostnader vid en viss tidspunkt respektive förädlingsgrad under hela 

förädlingskedjan. Syftet enligt Christopher (2005) med denna modell är att skapa en 

kartläggning av kedjans delprocesser för att reducera ledtider samt kostnader och 

kapitalbindning inom processen. Även New (1993) beskriver denna metod som ett 

mycket användbart verktyg för en kartläggning av försörjningskedjor med avseende på 

ledtider.  
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(4) Kartläggning av relationer 

Syftet med kartläggningen av relationer är att visa beroendeförhållanden och involverade 

funktioner inom försörjningskedjan. Li m.fl. (2002) beskriver processen inom 

försörjningskedjan som en serie av logistiska sammanhängande aktiviteter som förenar 

specifika målsättningar genom transferering av inputs till outputs (figur 11). Enligt Li 

m.fl. (2002) finns det tre aspekter som beskriver processen inom försörjningskedjan: 

Funktionalitet, processflöde och koordineringsmekanismer. Processens funktionalitet 

specificerar inputs och outputs i processen, dvs. beskriver ”vad som ska göras” inom 

processen. Däremot beskriver processflödet aktiviteter av subprocesser som transfererar 

input till output. Koordinationsmekanismer är ansvariga för styrning och koordinering av 

externa och interna beroendeförhållanden samt kontroll av dessa. 

 

Figur 11 illustrerar ett exempel på en kombination av interna och externa delar i en 

orderprocess enligt Hines m.fl. (1998). På ett snabbt och enkelt sätt kan det visas 

relationer, interaktioner mellan de involverade funktionerna. Detta ska underlätta 

förståelsen för de existerande relationerna samt om de är effektivt och optimalt fördelade 

och om det skulle behövas korrigerande åtgärder. 

 
Figur 11. Supply chain relationship mapping. 
Källa: Hines m.fl. (1998). 

 

Hines m.fl. (1999) använder även en ny variant av ovan beskrivna metod i sin studie för 

att genomföra en ”process benchmarking” som avser utveckling av leverantörs nätverk 
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kring en prominent distributör av elektroniska komponenter. Denna nya variant syftar till 

att kartlägga främst värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter av företagen. Detta 

ska vara utgångspunkt för att identifiera möjligheter för en förbättring av 

integrationsprocesser för leverantörer. Som komplement till kartläggningen använder 

Hines m.fl. (1999) å ena sidan en Pareto klassificering (A, B, C) och å andra sidan en 

tabell som översiktligt visar alla nödvändiga processaktiveter. Även Stewart (1997) 

konstaterar att ”benchmarking” kan ses som en möjlighet att jämföra företagens egen 

process med andra företag för att demonstrera och praktisera den bäst möjliga processen.  

 

4.8 Logistiska systemkomponenter 

Försörjningskedjan är i grunden en sammansättning av olika logistiska system som består 

av företagets komponenter som materialförsörjning, värdeförädlande system och 

distribuerande system (Mattsson, 2002). Det är perspektivet som avgör om 

förädlingsprocessen fokuseras på enstaka delar i systemet, dvs. specifika företag, eller på 

hela den förädlande, värdeskapande kedjan. De följande logistiska komponenterna 

produktion, distribution, transport samt order- och leveransprocesser ska ge ett 

kompletterande synsätt på förädlingskedjans funktioner och aktiviteter.  

 

4.8.1 Produktion 

Enligt Olhagers (2000) definition är en produktion en grundläggande aktivitet som 

transformerar olika resurser till produkter för att tillfredställa individers behov. Det 

traditionella synsättet på en produktion illustreras i figur 12. 

 
Figur 12. Produktionsfunktion som en transformationsprocess. 
Källa: Olhager (2000). 
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Figuren visar även att en återkoppling av informationer är nödvändig för beslutfattning av 

t.ex. produktionsnivåer, lagernivåer, försäljningsvolymer och resursutnyttjande. Även 

kundens medverkan i produktionsfunktionen styr själva transformationsprocessen genom 

efterfrågan av speciella utföranden på varor eller tjänster och genom att ställa krav på 

produktionsverksamheten. När produktionsfunktionen består av olika delsystem som 

detaljtillverkning, halvfabrikatlager, montering eller färdigvarulager så betecknas 

funktionen på ett mer övergripande sätt som produktionssystem (Olhager, 2000). 

 

Produktionsstrategi 

Produktionsstrategin kan betraktas som en länk mellan företagets affärsidé och 

produktionsfunktionen. Strategin är i grunden en plan som beskriver produktionens 

aktiviteter för att uppnå sina mål. Produktionsfunktionen har enligt Bellgran och Säfsten 

(2005) en strategisk potential och ska därmed betraktas ur ett strategiskt och långsiktigt 

perspektiv. 

 

Produktionens mål och konkurrensfaktorer 

Produktionens mål är att med produktionsfunktionen åstadkomma en produktförädling, så 

att produkten får mervärde för konsumenten än bara summan av insatsresurserna 

(Olhager, 2000). För ett industriföretag är det primära målet att skapa lönsamhet genom 

en effektiv produktförädling. Lönsamheten definieras som relation mellan vinst och 

kapital (Intäkt – Kostnad = Resultat). För långsiktig lönsamhet är enligt Bellgran och 

Säfsten (2005) fyra konkurrensfaktorer av betydelse för ett produktionssystem: (a) 

kostnad, (b) kvalitet, (c) leveransförmåga och (d) flexibilitet.  

 

(a) Kostnad: Syftar på att vara kostnadseffektiv, dvs. att visa förmågan att producera och 

leverera till låg kostnad. Skalfördelar, leveranskostnader, produkt- processutformning 

samt erfarenhet är några källor till kostnadseffektivitet. 

 

(b) Kvalitet: Syftar på förmågan att tillfredställa, och helst överträffa kundernas behov 

och förväntningar. Förenklat sagt är enligt Bergman och Klefsjö (2001) ”kvalitet vad 

kunden vill ha och är villig att betala för”. Inom produktionen betyder kvalitet att 

åstadkomma en hög produktkvalitet. 

 

(c) Flexibilitet: Syftar på anpassningsbarhet, dvs. att snabbt och effektivt anpassa 

produktionen efter nödvändiga förändringar. Inom produktionen handlar det främst om 
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volym- och produktmixflexibilitet. Volymflexibilitet handlar om förmågan att öka och 

minska produktionsvolymen. Däremot är produktmixflexibilitet förmågan att ändra typen 

av produkter vid en given volym. 

 

(d) Leveransförmåga: Syftar på förmågan att säkra leveranstider som motsvarar en hög 

leveranssäkerhet och leveranshastighet. 

 

De ovan nämnda konkurrensfaktorer kan utvecklas med tiden och betraktas som 

kumulativ, vilket betyder att faktorerna bygger på varandra. Detta medför även att de 

konkurrensfaktorerna ofta är motstridiga (Olhager, 2000). I syfte att nå en god lönsamhet 

behövs en avvägning mellan målen som ska vara i samklang med företagets övergripande 

mål (figur 13). 

 
Figur 13. Avvägning mellan olika mål. 
Källa: Olhager (2000). 

 

Det är framförallt tre komponenter som är del av lönsamhetsbegreppet: Intäkt, kostnad 

och kapital. Leveransförmågan är ett direkt konkurrensmedel. Låg tillverkningskostnad 

per styck motsvaras av ett effektivt utnyttjande av anläggningstillgångar i form av 

maskiner och byggnader. Kapitalbindningen i kapital berör omsättningstillgångarna. 

Exempel är att tillverkningsfunktionen eftersträvar en minimering av kostnader genom 

storserietillverkning och ekonomifunktionen eftersträvar låg kapitalbindning genom t.ex. 

låg lagernivå av färdiga produkter (Olhager, 2000). Målet är därför att finna en optimal 

avvägning mellan dessa motstridiga delar för att uppnå en god lönsamhet.  

 

Ytterligare kan dessa faktorer variera i vikt för olika produkter. Dessa fyra typer av 

konkurrensfaktorer kan även klassificeras som orderkvalificerare och ordervinnare 

(Olhager, 2000). En orderkvalificerare måste uppfylla vissa egenskaper för att företaget 

överhuvudtaget ska vara aktuellt som leverantör, dvs. företaget är lika bra som sina 

konkurrenter. Däremot gör en ordervinnare att företaget vinner en order, dvs. företaget 

visar egenskaper som är bättre än sina konkurrenter (Bellgran och Säfsten, 2005).        
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Klassificering av produktionssystem 

Vanligtvis utformas ett produktionssystem och dess processer enligt produkterna som ska 

produceras (Olhager, 2000). Ett produktionssystem kan klassificeras utifrån olika 

aspekter beroende på vilket syfte beskrivningen har. I den följande beskrivningen om 

klassificeringar av produktionssystem utgås från två olika aspekter som båda är relevanta 

för uppsatsen: (a) Strukturen av operationer vid ingående eller utgående material och 

produkter i produktionssystemet, (b) volym och variantfloran i produktionssystemet.  

Generellt kan det konstateras att den traditionella produktionen handlar om en 

transformeringsprocess från råmaterial till marknadsvaror.  

 

(a) Den första klassificeringen görs enligt Wu (1994) där produktionssystemets struktur 

bestäms av ingående och utgående material, produkter eller varor. Wu definierar fyra 

olika grundtyper som visas på ett schematiskt sätt i figur 14.  

 
Figur 14. Grundtyper av produktionssystem. 
Källa: Wu (1994). 
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olika produktionssystemen hanterar in- och utflödet i produktionssystemet. Vanligtvis 

betecknas de två första typerna även som produktion mot lager och de två sista som 

produktion mot kundorder.  

 

(b) Den andra klassificeringen orienterar sig efter själva produktionsprocessen i 

produktionssystemet. Till grund för denna klassificering ligger målsättningen i 

produktionssystemets processer som består av högt kapacitetsutnyttjande, korta 

genomloppstider, hög flexibilitet, lågt PIA (produkter i arbete) och flödesorientering samt 

enkla materialflöden (Olhager, 2000). Karakteristisk för denna typ av klassificering är 

främst volym och variantflora som bestämmer om anläggningarna anpassas efter 

processen eller efter produkten. De fem grundtyperna är fast position, funktionell 

verkstad, flödesgrupp, lina och kontinuerlig tillverkning (Produktionslogistik, HT 2007). 

De första fyra processtyperna avser diskreta produkter, dvs. där produkten anges i styck. 

Däremot flödar oftast produkten mellan produktionsstegen vid kontinuerlig tillverkning. 

Med tanke på uppsatsens fallstudie som behandlar en masstillverkning av träpellets görs 

endast en detaljerad beskrivning av typen kontinuerlig tillverkning. 

 

Kontinuerligt flöde karakteriseras genom att produktion mäts i ton, liter eller meter. Stora 

volymer tillverkas oftast helt kontinuerligt i en helt automatiserad process där de olika 

produktionsstegen är sammanbundna med varandra och utrustningen är koncipierad för 

ett smalt spektrum av produktvarianter. En kontinuerlig tillverkning visar enligt Olhager 

(2000) vissa egenskaper vad gäller marknad, produktion, investering och kostnad samt 

organisation, se tabell 2. Klassificeringen med de olika aspekterna är av betydelse vid 

utformning av ett produktionssystem samt deras logistiska processer kring systemet.  

 
Aspekt Kontinuerlig tillverkning 

Marknad  

Produkttyp Standard 

Produktbredd Smal 

Kundorderstorlek Stor 

Konstruktionsanpassning Ingen 

Produktion  

Processteknologi Dedicerad 

Produktmixflexibilitet Låg 

Genomloppstid Kort 

Tillverkningsvolym Hög 

Antal ställ Få 

Ställkostnad per ställ Hög 

Antal planeringspunkter Få 
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Investering och kostnad  

Investering i utrustning Hög 

Kapitalbindning:  

- förråd Hög 

- produkter i arbetet Låg 

- färdigvarulager hög 

Organisation Central 

 

Tabell 2. Egenskaper av produktionsprocessen kontinuerlig tillverkning. 
Källa: Olhager (2000). 

 

Produktionens materialhantering 

I anslutning till den första klassificeringen av produktionssystem från Wu (1994) kan 

produktionssystemets materialhantering betraktas som en sammankopplande funktion 

mellan lager, produktion och lager. Denna övergripande funktion, materialhantering inom 

verksamheten, bildas enligt TFK (2002) av flera därunder liggande grundfunktioner. De 

handlar framförallt om lagring och kortare transporter av varor inom produktionssystemet 

vid t.ex. lastning och lossning eller mellan produktion och lagring. Dessa grundfunktioner 

motsvarar oftast den etablerade arbetsorganisationen eller den utformade 

produktionslayouten som visas i figur 15.  

 
Figur 15. Materialhanteringsfunktioner. 
Källa: TFK - Institut för Transportforskning och Industrilitteratur AB (2002).  

 

Figuren visar tydligt att materialhanteringsfunktioner sammankopplar materialflödet 

genom att ta emot material vid godsmottagning (inflödet) som sedan lagras i förrådet för 

att genomströmma den förädlande produktionen tills den blir lagrad igen och slutligen 

avsänds till kunden (utflödet). Materialflödet som illustreras i figur 15 kan variera 

beroende av om produktionen sker mot lager produktion eller mot kundorder (Olhager, 

2000), t.ex. om kundorder inkommer under produktionstiden kan direktleverans 

förekomma utan att dessa produkter behöver gå in i ett färdigvarulager.  
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Godsmottagning 

Funktionen godsmottagning omfattar alla aktiviteter i samband med lossning av gods. 

Detta innebär mottagning av ankommande gods från leverantörer för inlagring i förråd 

eller för inleverans direkt till produktion eller för inlagring i lager. I samband med detta 

kan även en mottagningskontroll genomföras för att kontrollera t.ex. antal och typ av 

fraktgods samt om dess märkning stämmer med fraktdokumentens uppgifter (TFK, 

2002). Även kvalitetskontroller kan förekomma vid mottagning av godset. Omfattningen 

kan variera beroende på artikelns kostnad och kvalitet. Idag är det enligt Oskarsson m.fl. 

(2006) mer vanligt att företagen kvalitetssäkrar sina leverantörer för att minska 

resursinsatser på ankomstkontrollen.  

 

Förråd och lager 

Med förråd avses funktionen förvaring och administration av inkommande material före 

användning i produktionen. Detta innebär att materialet registreras i lagringssystemet och 

placeras på en buffertplats. Lagerfunktionen efter produktionen definieras däremot som 

förvaring och administration av buffertar av utgående material, dvs. material före 

utleverans från företaget till nästföljande led i flödet, t.ex. kund (TFK, 2002).  

En övergripande funktion för förråd och lager är enligt Mattsson (2002) att frikoppla 

flöden av material från varandra, dvs. ett färdigvarulager frikopplar efterfrågan från 

produktionen och ett lager av råmaterial frikopplar materialförsörjningsflödena från 

förbrukningen i produktionen. Mattsson (2002) konstaterar att desto mer lager i olika led i 

tillverkning och distribution av varor, desto mindre blir aktivitetskedjorna beroende av 

varandra. Istället skapar mindre lager en större beroendesituation och kräver dessutom en 

bättre tidsmässig koordinering av aktiviteter i företagen längs försörjningskedjan. 

Fördelen är att mängden bundet material minskar. Följaktligen minskar även det bundna 

kapitalet i lager och olika materialflöden. 

 

Vid utformning av lager definieras enligt Oskarsson m.fl. (2002) flera huvudfaktorer. Det 

är bland annat kostnader, service och ledtid. Dessa olika faktorer inverkar vid 

dimensionering av buffertar och lager. Följande typer av lager finns (TFK, 2002): 

 

• Omloppslager: Tillförsel- och utleveranskvantiteter till eller från ett lager. 

• Säkerhetslager: Svarar mot osäkerheter med avseende på efterfrågan, precision 

i tid och mängd, produktkvaliteten från egna tillverkningen och leverantör. 

• Beredskaps och/eller spekulationslager: Beredskap mot enstaka större 

störningar i tillförseln, spekulation i inköps- och försäljningspriser. 



 56 

 

• Utjämnings- och/eller säsonglager: Tidsförskjutning mellan tillverkning och 

behov, t.ex. beroende på att produktionsprocessen är cykliskt upplagd och att 

tillverkningen av en viss produkt alltid planeras in i samma del av 

produktionscykeln. Utjämning vid säsongvariationer i t.ex. efterfrågan på varor 

och tillgång på råvaror. 

• Processlager: Lagring som en avslutande del av tillverkningsprocessen för 

mognad, härdning och liknande. 

 

Materialhantering i produktionen 

Materialhantering i produktion avser intern hantering och förflyttning av material. Detta 

omfattar bland annat materialets intransport fram till buffertplats eller förbrukningsplats i 

produktion från förråd eller direkt från godsmottagning, mellantransport emellan olika 

produktionsmoment samt till lager eller godsavsändning samt packning och märkning av 

produkten (TFK, 2002). 

 

Godsavsändning 

Den sista delen inom materialhanteringen, godsavsändningen, omfattar de moment som 

finns i samband med avsändning av gods från lager eller direkt från produktion. Detta är 

packning av enhetslaster för t.ex. anpassning till transporter och hantering i efterföljande 

led i flödet, märkning efter t.ex. mottagarens önskemål, lastsammanställning för externa 

transportmedel som ska lastas samt lastning av externa transportmedel inklusive 

avsändningsrapportering av avsändningen till ordersystemet.    

 

4.8.2 Distribution 

Den fysiska distributionen innebär den faktiska förflyttningen av varor, vanligtvis av 

slutprodukter från producent till kunder, antingen direkt eller via ett nätverk av 

distributörer (Olhager, 2000). Företagets strategier för distribution av varor och dess val 

av distributionsstrukturer är av avgörande betydelse för dess konkurrensförmåga och 

lönsamhet (Mattsson, 2002). Logistiska aktiviteter inom distributionen handlar därför 

primärt om orderfulfilment, men även kundrelationer, kundservice och behovs 

management är del av distributionen (Abrahamsson m.fl., 2003). Potentialen för en 

effektiv distribution ligger i strategin för distributionsmetoder och 

distributionsstrukturens ramar, där de operativa processerna för marknadsföring och 

leverans av produkter till kunder verkar (Mattsson, 2002). 
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Strategier och påverkande faktorer i ett distributionssystem 

Enligt Mattsson (2002) är det väsentligt för ett effektivt distributionssystem att förstå 

nyttovärden som det distribuerande företaget bidrar med samt vilken roll det 

distribuerande företaget spelar i försörjningskedjan. Inom distributionsstrukturen är det 

framförallt platsnytta och tidsnytta som skapar en effektiv distribution, (Mattsson, 2003; 

Olhager, 2000). Platsnytta skapas genom transport av vara till den plats där köparen finns. 

Däremot skapas tidsnytta genom lagring av vara till den tidpunkt då köparen önskar köpa 

den. En betydande del av distributionskostnaderna utgörs av transportkostnader och 

lagerhållning. För att genomföra distributionsaktiviteterna på ett effektivt sätt, dvs. 

kostnadseffektivitet i kombination med en hög leveransservice, skapas ett 

distributionssystem (Olhager, 2000), bestående av: 

 

• (a) Distributionsstruktur 

• (b) Transportmedel 

• (c) Styrprinciper 

 

(a) Distributionsstruktur  

Distributionsstrukturen visar hur ett distributionsnätverk är utformat i försörjningskedjan, 

t.ex. centrallager, regionallager, återförsäljare, grossister, detaljister; syftet är att 

produkten ska nå kunden på ett effektivt sätt.  

 

(b) Transportmedel 

Den fysiska distributionen sker med olika transportmedel, beroende av hur produkten är 

beskaffad. Traditionella transportmedel inom den tillverkande industrin är t.ex. fartyg, 

flyg, järnväg, båt, pipeline. De olika alternativen har enligt Olhager (2000) skilda 

egenskaper som är avgörande vid val av transportmedel för en specifik produkt. 

Logistiska faktorer som berörs vid val av transportmedlet är: 

 

• Leveranshastighet (transportledtid) 

• Leveransprecision 

• Kvalitet (säkerhet i transporthantering) 

• Transportkostnader (kr per enhet och distans) 

 

Även kapitalbindningen är en påverkande faktor vid val av transportmedel som leder till 

att dyra produkter i små volymer förflyttas med snabba transportmedel. Istället 

transporteras billiga produkter i höga volymer långsammare. Det kan konstateras att 
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volym och värde är två styrande och dominerande faktorer som bestämmer val av 

transportmedel, vilket illustreras i figur 16. 

 
Figur 16. Val av transportmedel baserat på volym och värde. 
Källa: Olhager (2000). 

 

(c) Styrprinciper 

Enligt Olhager (2000) används inom logistiken två olika principer vid planering och 

styrning av material i distributionsstrukturen, en decentraliserad och centraliserad princip. 

Den decentraliserade principen är att den främst fokuserar på optimeringar av logistiska 

aktiviteter och kostnadsreduktioner. Distributionens aktiviteter betraktas som en del av 

marknads-/ försäljningsorganisation för att optimera försäljnings- och 

försörjningssystemet, eller en del av ett produktionssystem för att optimera 

produktionssystemet. Den centraliserade principen fokuserar på hur logistiken skulle vara 

strukturerad för att uppnå ekonomiska skalfördelar och tillförlitligt leverera 

produktsortimentet till kunden. Abrahamsson m.fl. (2003) betecknar dessa två olika 

principer med typ I och typ II. Därutöver kompletterar Abrahamsson m.fl. (2003) de två 

typerna av logistik med en typ III, en logistisk plattform. Denna typ av logistisk plattform 

ska vara anpassad för den globala och dynamiska marknaden respektive konkurrensen 

och har som syfte att optimera logistiken för en högre strategisk flexibilitet. 

 

Vid typ I, decentraliserad styrning, styrs lager lokalt, med lokala informationssystem och 

utan integration. Varje existerande distributionslager styr sina egna order och agerar 
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självständigt. Ett styrsystem är t.ex. ett beställningspunkt-, periodbeställningspunkt eller 

dubbel beställningspunktsystem. Fördelen med en decentraliserad styrning är en ökad 

närhet till kunder som är viktig för produkter som kräver säkra och korta leveranstider 

(Mattson, 2002). Vid typ II, central styrning, sker beslutfattning globalt genom ett 

integrerat informationssystem. Detta innebär att i varje lagerenhet i distributionsnätverket 

finns det tillgång till aktuella lager- respektive produktionsdata. Därmed skapas en god 

överblick över helheten i strukturen samt tydliggör var prioriteringar måste ske. Ett 

exempel för ett styrsystem för central styrning är distributionsbehovsplanering. Fördelar 

med en central styrning är att det skapas bättre förutsättningar för investeringar i 

högeffektiva automatlager eller hanteringssystem (Mattsson, 2002). Vid typ III är den 

logistiska plattformen del av företagets affärsmodell. Plattformen ses som resurs för nya 

marknader och marknadsstrategier.  

 

Styrsystemet beställningspunkt- och periodbeställningspunktsystem kan jämföras med 

lagerstyrningssystem. Däremot är de två sistnämnda, dubbelt beställningspunktsystem 

och distributionsbehovsplanering speciellt anpassade till distributionsstrukturen.     

 

4.8.3 Transporter 

Som beskrivits i det föregående delkapitlet är transporter och transportmedel en styrfaktor 

vid utformning av transportsystemet inom försörjningskedjan. Generellt medför 

transporter kostnader som påverkar effektiviteten i försörjningskedjan (Mattsson, 2002). 

Den traditionella formen av transporter är att material går direkt från leverantör till kund 

order för order och utan koppling till andra kunders och leverantörers transporter. Varje 

transport optimeras individuellt och transporttidspunkten väljs utgående från ordern. I 

grunden kan det skilja mellan interna transporter, som sker inom ett och samma fabriks- 

eller lagerområde, och externa transporter där transporten sker mellan olika företag. 

Ansvarig för själva transporttjänsten kan vara kunden, leverantören eller en 

tredjepartslogistiker. Ansvaret för transporttjänsten kan ses ur två olika perspektiv enligt 

Oskarsson m.fl. (2006): (1) Transportköparens och (2) transportföretagets perspektiv. 

 

(1) Transportköparens perspektiv 

I transportköparens perspektiv är framförallt kraven att transporten utförs till ett lågt pris, 

med kort ledtid och leveransservice viktigt. Grunden är att de tillverkande företagen idag 

fokuserar på effektiva logistiska flöden genom t.ex. minskning av sina lagernivåer eller 

ökning av sin leveransprecision. I detta sammanhang spelar det så kallade ”tidsfönstret” 
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en inverkande roll, dvs. där transportören kan lasta av sina varor. I jämförelse med 

traditionella leveranser minskar den tillåtna tidsintervallen vid lastning eller lossning av 

varor för att effektivisera materialflöden och höja leveransprecisionen.  

 

(2) Transportföretagets perspektiv 

I transportföretagets perspektiv spelar den traditionella fyllnadsgraden av fordonet i 

kombination med kostnader, ledtider och leveransservice en avgörande roll. För att 

åstadkomma effektiva transporter ses en nödvändighet av regelbundna transporter på 

förutbestämda tider och täta transporter med stora volymer. Många tillverkande företag 

har inte de stora volymerna idag. En lösning är att det skapas stora volymer genom 

sammanlastning av fler kunders sändningar i samma transport via t.ex. en terminal. Detta 

skulle även minska eller eliminera tomma körsträckor vid lastbilens väg tillbaka från 

kunden. I detta sammanhang talas även om transportnätverk.  

 

4.8.4 Order- och leveransprocessen 

Order- och leveransprocesser har en integrerande roll och knyter samman de olika delarna 

inom försörjningskedjan som materialförsörjning, produktion och distribution samt 

kunder och leverantörer med varandra (Oskarsson m.fl., 2006). Även om order- och 

leveransprocesser har olika utseende beroende på företaget, så finns det alltid liknande 

beståndsdelar i processerna, figur 17.  

 
Figur 17. Order- och leveransprocessens steg. 
Källa: Oskarsson m.fl. (2006). 
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Beståndsdelarna för orderprocessen är orderläggning, ordermottagning och 

orderbehandling. För leveransprocessen är det färdigställande av order, transport och 

leverans till kund (Oskarsson m.fl., 2006). Vid orderläggning identifieras kundens behov. 

Ordermottagningen handlar om att leverantören tar emot ordern och lägger den i sitt 

planeringssystem. Där behandlas och skapas produktionsplaner för att styra ordern genom 

produktionsprocessen. Efter färdigställande av ordern beställs och koordineras transporter 

för att leverera den färdiga produkten till kunden. En förutsättning som krävs för effektiva 

order- och leveransprocesser är att involverade parter samarbetar inom de olika 

processnivåerna. 

 

Generellt går utvecklingen inom förädlingskedjor alltmer mot orderbunden produktion, 

därmed blir även externa företag mer och mer inblandade i produktion och distribution 

direkt mot kundorder (Mattsson, 2002). Det påverkar längden av leveranstiden och hur 

relationerna utformas i förädlingskedjan. Värdeskapande aktiviteter utgör i grunden bara 

en bråkdel av förädlingsprocessen respektive den totala genomloppstiden. Icke 

värdeskapande aktiviteter uppstår oftast i övergångarna mellan olika resurser och olika 

komponenter inom förädlingskedjan, exempelvis när material korsar företagsgränser. 

Därmed har organisationsutformningen och informationssystemet stor betydelse för 

genomloppstidernas längder och på leveranstider till kund. Det uppstår en viss 

tidsfördröjning, ju fler aktörer/delar inom kedjan, desto mer fördröjning förekommer. 

 

Kundorderpunkt (KOP) 

Som redan nämndes under kapitel produktion (4.8.1) klassificeras produktionssystem i 

produktion mot lager och produktion mot kundorder. Skillnaden ligger i var kundorder i 

försörjningskedjan kopplas till en specifik artikel (Olhager, 2000). Vid produktion mot 

lager t.ex. ligger kundorderpunkten i färdigvarulagret. Detta betyder att alla aktiviteter 

sker innan kundorder inkommer och produktionen baseras bara på prognoser över 

förväntad efterfrågan. Däremot varierar positionen av kundordern vid produktion mot 

kundorder. Denna position av kundordern kallas även kundorderpunkt KOP. Det finns 

flera grundläggande typer av kundorderpunkter, t.ex. KOP i distribution, KOP i 

montering, KOP i tillverkning och KOP i materialförsörjning (Oskarsson m.fl., 2006). 

Generellt kan det konstateras att med en senare kundorderpunkt i systemet följer kortare 

leveranstid till kund, men samtidigt ökar behovet av prognostisering av efterfrågan 

eftersom den faktiska vetskapen om kundorderns innehåll avtar (Olhager, 2000).   

 



 62 

 

Orderkvantiteter 

I samband med pelletsfabriken finns det även ett mellanlager, småsäckar, som kräver en 

viss lagerstyrning. Lagerstyrningen omfattar bland annat hur mycket som ska beställas 

eller beordras åt gången (Oskarsson m.fl., 2006). En effektiv styrning av lagerpåfyllning 

innebär att hitta rätt balans mellan lagerhållnings och ordersärkostnader. 

Lagerhållningskostnader är t.ex. lagerpersonal och kostnader för hanteringsutrustning. 

Ordersärkostnader betecknas även påfyllnings- eller beställningskostnad. Dessa genereras 

genom t.ex. order- eller fakturahanteringen (Produktionslogistik, VT 2007). Genom att ta 

hänsyn till dessa två typer av kostnader kan den optimala orderkvantiteten med bland 

annat partiformningsmetoden Wilson (EOQ) eller Wagner & Whitin bestämmas 

(Produktionslogistik, HT 2007). Med hjälp av Wilsonformeln beräknas den mest 

ekonomiska orderkvantiteten genom att ta hänsyn till de kostnader som förändras vid en 

ändring av orderkvantiteten. Wilson är mest lämplig på en jämn förbrukning (Oskarsson 

m.fl., 2006). Däremot är Wagner & Whitin en metod för en optimal bestämning av 

orderkvantiteter då efterfrågan är känd men varierar mellan perioder (Olhager, 2000).      
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5 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs företagets nuläge samt verksamhetens koncept för att producera 

pellets i Norrsundet. Vidare ges en grundläggande sammanfattning av produkten 

träpellets och inblick i förädlingsprocessen av det skogsbaserade bränslet.  

  

5.1 Företagsbeskrivning 

Pelletsfabriken Kopparfors ingår i koncernen Stora Enso som är ett globalt 

pappersförpacknings- och skogsproduktföretag med tillverkning av olika sorters papper, 

kartonger och träprodukter. Pelletsfabriken ligger i Norrsundet, ca 40 km norr om Gävle. 

Koncernen investerar nu även i biobränsle som träpellets och har i nuläget en anläggning 

i Gruvön med en kapacitet på 100 000 ton per år (bild 1). Den nu pågående investeringen 

i pelletsfabriken Kopparfors kräver en investering på 150 miljoner kronor. Anläggningen 

ska i framtiden producera 160 000 ton som motsvarar värme för 30 000 villor, men 

anläggningen kan även tillverka uppemot 200 000 ton. Detta betyder att 

produktionsanläggningen kommer att vara den hittills största i Sverige. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Stora Enso’s pelletsanläggningar i Sverige. 
Källa: Broschyr ”Stora Enso Pellets - allt från samma källa”. 

 

 

Pelletsfabriken Kopparfors i Norrsundet, som är del av fallstudien under kapitel 7, är ett 

projekt som kommer att realiseras under tidsperioden april till november 2009. Under 

april och maj genomförs diverse bygg - och rivningsarbeten. Anläggningens byggstart är i 
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juni och den 2: november ska produktionen vara i gång. Pelletsfabriken Kopparfors byggs 

i det gamla renseriet på det nedlagda massabrukets område. Just nu pågår rivningen av det 

gamla renseriet på massafabrikens område, där pelletspressarna ska flytta in. I summa är 

det sex personer (operatörer), redan anställda, som är direkt ansvariga för driften av 

anläggningen. De nedan följande bilderna (bild 2) visar en översikt av rivnings- och 

byggarbeten som just nu pågår för fullt. 

 

Rivningsarbeten på det gamla bruksområdet 

    

    
 

Byggarbeten vid det gamla renseriet 

    
Bild 2. Bildserie om rivnings- och byggarbeten på det gamla bruksområdet. 
Källa: Författare. 

 

På samma bruksområde befinner sig även Kopparfors Sågverk och en barkpanna som 

ingår i koncernen Stora Enso (bild 3). Den stora fördelen med att använda det gamla 

området är att den befintliga infrastrukturen till en viss del ar användbar. Detta ger 

besparingar på omkring 15 miljoner kronor genom återanvändning av gamla lokaler samt 

ställverk och motorer från massafabriken, pengar som skulle ha räknats in i 

investeringskostnaden. 
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Ytterligare en fördel med att bygga pelletsfabriken på bruksområdet är att råvaran till en 

viss del finns i närheten och transporterna därmed blir minimala. Den andra delen av 

råvaran levereras av Ala Sågverk. Utöver detta finns även barkpannan som försörjer 

anläggningen, då framförallt torkningsprocessen, med energi. Delar av råmaterialet 

kommer då att torkas i en 90 meter lång och 10 meter hög spåntork, i den kommer det att 

passera en miljon kubikmeter luft per dygn. Ett tredje argument är att det gamla 

bruksområdet möjliggör etableringar för andra företag och ger stora 

expansionsmöjligheter som t.ex. exporter via sjöväg genom tillgång till hamnen.  

 

 
Bild 3. Flygbild av fabriksområdet i Norrsundet. 
Källa: www.hmlship.se. 

 

Nedanför följer korta beskrivningar av Kopparfors Sågverk inklusive barkpannan och Ala 

Sågverk som försörjer pelletsfabriken med råmaterial och energi samt den första 

pelletsfabriken från Stora Enso i Sverige i Gruvön.  

 

Kopparfors Sågverk 

Sågverket är del av Stora Enso Timber´s Nordic Production Group och ligger 40 km norr 

om Gävle. Sågverket har en kapacitet av 310 000 m3 per år. Sågverket har även investerat 

i nya anläggningar och vid sågverksområdet finns det dessutom en hamn. Via hamnen 

transporteras produkter till kunder. Omkring 100 personer är anställda vid sågverket.  
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Barkpannan 

Barkpannan var del av pappersbruket i Norrsundet. Efter nedläggningen är pannan del av 

Kopparfors Sågverk. Barkpannan är permanent i drift för att leverera energi till 

sågverkets produktion och torkningsprocess.  Den nuvarande överkapaciteten av 

barkpannan ska i framtiden användas för pelletsfabrikens torkningsprocess genom att 

leverera het glykolånga. Råmaterialet används från det egna sågverket eller köps in och 

kommer att transporteras till pannans råmateriallager oberoende av pelletsfabrikens 

produktion.      

 

Ala Sågverk 

Även Ala Sågverk är del av Stora Enso Timber´s Nordic Production Group och ligger 

söder om Söderhamn (40 km norr om Norrsundet). Sågverkets kapacitet ligger på 

405 000 m3 per år. Sågverket gjorde och kommer att göra ytterligare investeringar. 

 

Pelletsfabriken Gruvön 

I Gruvön kommer 100 % av råvarorna direkt från såglinjen och består av sågspån, torrflis 

och kutterspån. Pelletsfabriken ligger vid sjön Vänern, 25 km från Karlstad. Råvaran 

kommer från det nära intill liggande sågverket Gruvön. Råmaterialet kommer inte att 

hanteras med lastmaskiner, därför anses risken för föroreningar som minimala. I Gruvön 

torkas sågspånet i en bandtork med låga temperaturer. Bandtorken är en indirekt torkning 

där den varma luften värms med varmt vatten, vilket ger en slutprodukt med samma 

askhalt som finns i råvaran. Det används fyra stycken pelletspressar och all pellets siktas 

före utleverans. Säckningskapaciteten motsvarar hela årsproduktionen. Säckningen sker i 

16-kilos plastsäckar och lastas med 52 säckar per pall. Kvalitén på pellets är svensk 

standard SS 187 120 grupp 1. Enligt Stora Enso erbjuder de ett högeffektivt och 

miljövänlig bränsle som dessutom är kostnadseffektivt och pålitligt.    

 

5.2 Produkt träpellets 

Fakta och informationer som insamlades för att skapa en översiktlig bild av produkten 

träpellets kommer från olika institutioner och aktörer inom pelletstillverkningen och deras 

hemsidor som Stora Enso och Energimyndigheten. Träpellets som energiframställning är 

förädlat biobränsle som skapas genom en förädlingsprocess av biprodukter som sågspån, 

torrflis och kutterspån från sågverksindustrin. Flödesschema från skogsbaserade råvaror 
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till slutprodukten pellets illustreras i figur 18, där skogsbruket producerar virke för 

sågverken och massaindustri. Vid framställning av sågade trävaror uppstår olika 

biprodukter som bark eller råflis. De används i senare sked för värmeframställning i 

barkpannor respektive som cellulosa i massabruket. Sågspånet, torrflis eller kutterspån 

transporters av lokala åkerier till fabriksområdet för pelletstillverkningen. Där lastas 

spånet av på upplagsplanen. Distributionen sker vanligtvis i slutna rörsystem med 

bulkfordon eller i småsäck på pall. 

 

 
 

Figur 18.  Flödesschema träpellets, från råvara till färdig produkt. 
Källa: www.booforssjo.se. 

 

I själva anläggningen mals, torkas, hettas upp och pressas råmaterialet samman till små 

stavar med en längd mellan 5 till 12 mm (bild 4). Torrhalten ligger på ca 91 %, askhalten 

är mindre än 0,3 % och energivärde är ca 4,85 kWh per kilo pellets respektive ca 3120 

kWh per kubikmeter. Pellets kan betraktas som ett kraftfullt alternativ till olja och ved, i 

såväl små anläggningar i villor som braskaminer eller villa pannor eller i stora 

värmeanläggningar i industrier och värmekraftverk. Pellets är ett naturligt, hållbart och 

förnyelsebart bränsle som ingår i ett levande kretslopp med kort omloppscykel. Genom 

att torka och komprimera råvaran produceras ett hårdförpackat, lätthanterligt och 

lagringsbart bränsle med ett högt energivärde, t.ex. högre än torv (bilaga 9). Vidare 

genererar pelletsvärme mindre kostnader och hänsynstagande gentemot miljön. I 
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jämförelse med olja och el är träpellets väsentlig billigare som energikälla, ca två kilo 

pellets ger lika mycket värme som en liter olja. Pellets innehåller rent trä, utan tillsatser 

av främmande ämnen eller bindemedel och kan indelas i olika kvalitetsgrupper enligt 

svensk standard för pelletskvalité. 

 

 
Bild 4. Träpellets. 
Källa: Broschyr ”Stora Enso Pellets - allt från samma källa”.  

 

Pellets är mycket energirika, ger bara en liten andel aska och är även ett koldioxidneutralt 

bränsle, dvs. det ger inget nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. Endast svavel kan 

bildas i mindre utsträckning. Detta betyder att pelletsvärme varken bidrar till ökade 

koldioxidutsläpp och växthuseffekt eller försurning av sjöar eller floder.  
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6 Modell av logistiska faktorer i försörjningskedjan  

Detta kapitel beskriver en sammanfattande bild av den teoretiska modellen samt dess 

logistiska faktorer. Vidare ges en översikt om modellens karakteristik i form av en ”black 

box” funktion.  

 

6.1 Modellbeskrivning 

Det främsta syftet med modellen är att visa en enkel och tydlig bild av centrala, logistiska 

faktorer i förädlingskedjan för tillverkning av träpellets. Modellen ska fungera som 

bakgrund och checklista för möjliga effektiviseringar och rekommendationer. Modellen 

skapades i kombination med litteraturstudier och informationsinsamlingar om 

pelletsfabrikens koncept. Modellen av logistik i förädlingskedjan, som visas i figur 19, 

betraktas från ett företagsindividuellt perspektiv, i det här fallet utgående från 

pelletsfabriken. Även material- och informationsflöden begränsas till närmast liggande 

leverantörer och direkta efterföljande kunder.  

 
Figur 19. Modell av logistiska faktorer vid tillverkning av träpellets. 
Källa: Författare. 

 

Försörjnings 
struktur 

 
Transport, lagring, 
materialhantering 

Planering, order- och 
leveransprocesser 

 

Distributions 
struktur 

Produktions
system 

  Materialflöde   Informationsflöde 



 70 

 

Som bakgrund för modellen användes en kombination av Christophers (2005) 

beskrivning om en integrerat supply chain och Mattssons (2002) synsätt om strukturer 

som förutsättning för effektiva försörjningsstrukturer. Motiveringen för denna 

kombination av teorier och modellstrukturen är att båda med sina teorier visar och 

beskriver hur en konkurrenskraftig försörjningskedja idag skulle se ut för att skapa en hög 

grad av effektivitet genom en integration och ett väl fungerande sampel mellan kedjans 

komponenter. Detta innebär att processerna och systemdelarna i modellen visas 

tvärorganisatoriska och flödesorienterat över företagsgränserna. Det första fundamentet 

bildas av försörjningsstrukturen, pelletstillverkningen och distributionsstrukturen. Det 

andra fundamentet är, det i båda riktningar gående, informationsflöde som transporterar 

bland annat efterfråge- och tillgångsinformation och som tangerar alla operativa och 

indirekt värdeadderande aktiviteter i förädlingsprocessen, dvs. inklusive systemets delar 

planering, order- och leveransprocesser samt materialhantering, transporter och lagring. 

Det tredje fundamentet är materialflödet som genomströmmar förädlingskedjan och som 

är kopplat till värdeskapande processer genom direkt värdeförädling eller förflyttning.     

 

6.2 Karakteristik för modellen 

Karakteristiskt för modellen är att alla delar i det logistiska systemet är sammankopplade 

antingen genom materialflödet eller genom informationsflödet. Om pelletstillverkningen 

betraktas schematiskt och förenklat som en ”black box”, figur 20, så tillförs råmaterial till 

denna ”black box” via input (försörjningsstrukturen) och bortförs färdiga pellets via 

output (distributionsstrukturen).  

 
Figur 20. Schematisk bild av modellen. 
Källa: Författare. 
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Antaganden för produktionssystemet ”black box” är att det alltid finns råmaterial 

tillgängligt och att systemet producerar kontinuerligt samt oberoende av in- och utflödet 

av materialet. Detta ingående materialflöde styrs sedan av själva försörjningssidan i 

kombination med den överordnade och styrande enheten order- och leveransprocesser. 

Det utgående materialflödet regleras av den styrande enheten planering genom aktuella 

och planerade försäljningar av träpellets. Den fjärde funktionen inom systemet är den 

stödjande enheten som genomför alla material- och pelletstransporter mellan den 

ingående respektive utgående delen i systemet samt genomför materialhantering och är 

ansvarig för lagring i denna ”black box”. Denna enhet styrs direkt eller indirekt av de 

andra systemdelarna i kombination med materialflödet. 

 

Som ingående beskrivits ses modellen som utgångspunkt för fallstudien i det följande 

kapitel 7 som ska leda till möjliga effektiviseringar och rekommendationer. Detta ska 

åstadkommas genom en kombination av analyser, beskrivningar och kartläggningar av de 

logistiska processerna i modellen.  
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7 Fallstudie - Kopparfors Pelletsfabrik 

I detta kapitel appliceras modellen på pelletsfabriken i Norrsundet. Detta innebär att 

modellens logistiska komponenter analyseras, beskrivs och kartläggs med fokus på 

pelletsfabriken. På grund av att pelletsfabriken befinner sig under byggnadsfasen finns 

det vissa begränsningar vad gäller informationstillgång och reala data.  

 

7.1 Försörjningskedjan vid tillverkning av pellets i Norrsundet 

En översiktlig bild av hela försörjningskedjan från skog till kund illustrerar figur 21. 

Förädlingskedjan, som även kan ses som ett nätverk, har sin utgångspunkt i skogsbruket, 

där virke produceras och sedan transporteras vidare till de två sågverken Ala och 

Kopparfors. Där skapas vid framställning av huvudprodukten trävaror, biprodukter som 

transporteras vidare till pelletsfabriken i Norrsundet. Vid pelletsfabriken genomförs sedan 

förädlingsprocessen av biprodukter till träpellets. Den färdiga produkten träpellets 

distribueras sedan vidare till tre olika kundsegment som privata kunder, mellanskaliga 

kunder och stora kunder. 

 
Figur 21. Nätverk av försörjningskedjan. 
Källa: Författare. 
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Försörjningskedjan består i grunden av olika företag inom koncernen Stora Enso som är 

leverantörer på försörjningssidan och det tillverkande produktionssystemet samt en 

marknads- och försäljningsenhet i Falun. Som Mattsson (2002) konstaterar betraktas de 

olika interna företagen som kunder och leverantörer till varandra och ses huvudsakligen 

som internt system som levererar produkter till kunder utanför koncernen. De två 

sågverken, pelletstillverkningen samt marknadsenheten i Falun är därmed beroende av 

Stora Ensos koncernpolitik. De externa företagen som inte ingår i koncernen är 

framförallt företag inom sektorn transport och distribution.     

 

Ytterligare kan konstateras, som beskrivits i kapitel 6, att modellen betraktas från ett 

företagsindividuellt perspektiv, dvs. från pelletsfabriken och att material- och 

informationsflödet begränsas till närmast liggande leverantör och direkta efterföljande 

kunder. Detta betyder att skogsbruket som levererar virke till de två sågverken inte 

kommer att vara del av den applicerade modellen. Däremot ingår de tre kundsegmenten i 

den utgående sidan av kedjan eftersom det inte används några distributionskanaler till 

kunder via regionallager, återförsäljare eller grossister, dvs. de tre kundsegmenten är 

direkta efterföljande kunder.  

 

Vid en förhandsgranskning genom en jämförelse av modellens grundläggande struktur 

med den befintliga och tänkta strukturen av försörjningskedjan kan det konstateras att:   

 

• Produktionssystemet är pelletsfabriken  

• Försörjningsstrukturen bildas av råmaterialleverantörer Kopparfors Sågverk och 

Ala Sågverk samt barkpannan som levererar het ånga  

• Distributionsstrukturen bildas av tre olika kundsegment som privata, 

mellanskaliga och stora kunder 

• Order- och leveransprocesser, planering och försäljning styrs av marknads- och 

försäljningsenheten i Falun 

• Den stödjande enheten transporter och materialhantering och lagring bildas av 

externa åkerier, entreprenörer för materialhantering  
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7.2 Produktionssystem pelletsfabrik 

Pelletsanläggningen levereras till Norrsundet som ett ”helt koncept”, dvs. anläggningens 

komponenter transporteras, monteras ihop samt igångsätts under leverantörens regi. Detta 

omfattar även alla processdelar av den totala anläggningen, från inmatning av råmaterial, 

via förädling och transport till slutförvaring av färdig pellets. Pelletsfabriken kan även 

betraktas som en stor och sammanhängande produktionsanläggning, som i närmare 

framtid kommer att producera 160 000 ton träpellets per år. Anläggningens enkla koncept 

är att transformera/förädla råvaror som tallspån, granspån, flisspån och hyvlad spån till 

träpellets genom en kontinuerlig tillverkning. Produkten produceras i en standardvariant, 

svensk standard: SS 187120 - grupp 1, som sedan säljs i lösvikt eller förpackad i säckar. 

Pelletsfabrikens övergripande struktur kan beskrivas som lager mot lager produktion och 

sedan till kunder, dvs. råmaterialet lagras vid inflödet och färdig pellets lagras vid utflödet 

av anläggningen (figur 22). Anläggningens råmateriallager ska omfatta en total kapacitet 

av 60 000 m3s råmaterial. Detta ska täcka en månads produktion.  

 
Figur 22. Lager mot lager produktion. 
Källa: Författare. 

 

Lagringen av pellets är uppdelad i silolager och planlager. Lagringskapaciteten av 

silolager är ca 8 000 ton och planlager kommer att ha en kapacitet med 40 000 till 50 000 

ton pellets. Planlager är i grunden en utjämningslager respektive säsonglager på grund av 

de stora säsongsvängningarna i efterfrågan av träpellets. Silolager är mer en 

korttidslagring, däremot är planlagret en långtids- och utjämningslagring. I anslutning till 

silolager finns det även en utlastningssilo med en liten lagerkapacitet som bara används 

för lastningar av transportbilar med träpellets. Dessa två olika lager samt själva 

anläggningen är förbunden med ett slutet rörsystem som transporterar pellets i bägge 

riktningar, dvs. från anläggningen till lagringen och från lagringen till utlastningssilon 

eller till förpackningsanläggningen för säckar. Grunden för den stora lagringskapaciteten 

av pellets är att försäljningen underligger svängningar på grund av olika 
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försäljningsperioder som vinter och sommar. Detta innebär att framförallt under 

sommartid, då efterfrågan ligger på en låg nivå, ökar lagernivån i lagerhallen som är 

avsedd för långtidslagring. Diagram 1 visar lagerutvecklingen för året 2010 enligt 

prognoser från april 2009. 
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Diagram 1. Produktionsplanering 2010. 
Källa: Stora Enso Timber AB (April 2009). 

 

Under året 2010 är den planerade produktionen pellets 140 000 ton. På grund av den 

kontinuerliga produktionen innebär det en månadsproduktion från ca 11 700 ton (se även 

bilaga 5). Enligt försäljningsprognoser är försäljningen konstant och ungefär lika som 

produktionen de första tre månaderna. Sedan minskar försäljningen under 

sommarperioden för att sedan öka igen under höstperioden. Denna minskning av 

försäljning medför en ökning av lagernivån med upp till 50 000 ton pellets. Det är också 

denna lagerkapacitet som är tänkt för utjämningslagret. Produktionsprognoser för året 

2011 är 160 000 ton. Vad gäller försäljning respektive kundackvirering är planeringen 

ofullständig, men det är tänkt att försäljningen fortsätter på en hög nivå vid övergången 

från år 2010 till 2011. Lagernivån skulle därmed minska igen (se bilaga 5 och 6). 

 

Produktionsprocess 

Produktionsprocessen är kontinuerlig och produktionsresurserna används i en 

kontinuerlig ”dygnet runt-produktion” med 350 produktionsdagar per år. Den reala 

genomloppstiden vid 140 000 ton per år är 17 ton pellets per timme (bilaga 4). Vid en 

teoretisk produktion av 200 000 ton pellets skulle genomloppstiden ungefär vara 24 ton 

per timme inklusive den tänkta utnyttjandegraden som ska ligga mellan 85 och 90 %.  
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I summa är det sex operatörer som är direkt ansvariga för driften av anläggningen. 

Anläggningen är försedd med ett processkontrollsystem som styr och övervakar de olika 

produktionsprocesserna. Diverse servicearbeten utförs under den löpande produktionen. 

Arbetena ska i regel inte påverka den kontinuerliga produktionen. 

 

Materialflödesschema i figur 23 illustrerar på ett överskådligt sätt hur materialet lagras 

vid och förädlas i anläggningen. De olika lagringarna visas på ett detaljerat sätt 

tillhörande produktionsenhet. Råmaterialet särskiljs i granspån och tallspån med en 

fukthalt av ca 50 % och hyvlat spån med en mindre fukthalt, eftersom materialet redan är 

torkat.  

 
Figur 23. Materialflödesschema pelletsfabrik. 
Källa: Författare, bilaga 1. 

 

Meningen är att det ska användas ungefär 30 % hyvlat och redan torkat material och 70 % 

råmaterial i produktionsprocessen. Vidare körs en blandning av ungefär 60 % tallspån och 

40 % granspån som matas in i den första processen, torkning. Den heta ångan tillförs via 

ledningar från barkpannan, som befinner sig i närheten av anläggningen. Efter det första 

steget kommer nu finmalningen, där även det andra råmaterialet hyvlat spån tillkommer. 

Pulvret transporteras sedan vidare till pelleteringen, där pulvret komprimeras till små 

pellets med en diameter av ca 8 mm och en längd som är ca 12 mm. Nästa processavsnitt 

är kylning och sållning av pellets. Efter den sista produktionsprocessen transporteras 
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pellets via det slutna rörsystemet vidare till silolager och planlager. Utlastningssilon är en 

lastningsstation för transportbilar som skapar förbindelse mellan lastbilar och lager. 

Färdig pellets genomgår sedan en avslutande mognadsprocess som kräver några dagars 

lagring.  

 

Kartläggning av kostnader och ledtider 

Figur 24 visar sambandet mellan den värdeadderande tiden och kostnadsadderande tiden 

inom förädlingskedjan. Värdeadderande tider vid förädlingsprocessen är transporter och 

produktion. Kostnadsskapande tider är olika lagringar före och inom förädlingskedjan.  

Figuren ska i första hand visa förhållandet mellan transport-, produktions- och 

lagringstider och i andra hand illustrera ”kostnadstrappan” i förädlingsprocessen. 

 
Figur 24. Kartläggning av värde- och kostnadsadderande tider. 
Källa: Författare. 

 

Den värdeadderande tiden är produktion och transport till och från pelletsfabriken 

(vertikal). Transporttider kan variera på grund av interna och externa inleveranser och är 

även beroende av de olika kundsegmenten. Den kostnadsadderande tiden är däremot 

lagringstider av lager råmaterial och lager pellets (horisontell). Den ingående lagringen är 

planerad med ungefär en månadskapacitet. Däremot kan lagringstiden av pellets variera 

enligt den prognostiserade lagerutvecklingen (bilaga 6). Lagringstiden kan uppgå från en 

vecka till några månader. Därför visas denna lagringstid i form av variabeln x1. Det 

inkommande råmaterialet kommer att kosta 650 kronor per ton. Produktionskostnaden 

beräknas med 350 kronor per ton och transportkostnader, beroende av kundsegmentet, 

ligger mellan 80 och 300 kronor per ton, dvs. genomsnittlig 170 kronor per ton. 
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Råmaterialkostnader skiljer sig inte mellan Kopparfors eller Ala Sågverk eftersom priset 

är inom koncernen regionalt styrd. Det är bara kostnader för transporterna som varierar på 

grund av den längre transportsträckan från Ala Sågverk till Norrsundet. De skulle stiga 

ytterligare vid val av andra leverantörer. Orsaken skulle kunna vara att Kopparfors och 

Ala’s råmaterialkapacitet inte är tillräcklig för att försörja pelletsfabriken på grund av 

minskade orderingångar. Om råmaterialet skulle köpas koncerninternt så finns det endast 

sågverk som ligger längre bort, t.ex. Söderala eller Borlänge.  

 

Detta skulle även påverka ledtider negativt för bland annat transporter till pelletsfabriken. 

Figur 25 illustrerar ledtider i dagar inom försörjningskedjan. Den visar på ett schematiskt 

sätt förhållandet mellan värdeskapande (horisontell) och icke värdeskapande (vertikal) 

aktiviteter inom förädlingskedjan.  

 
Figur 25. Kartläggning av ledtider inom försörjningskedjan. 
Källa: Författare. 

 

Denna kartläggning har samma förutsättningar som den föregående figuren om kostnader 

i kombination med tider. Transporter och produktionstiden ligger på den horisontella 

axeln och är värdeskapande. Lagringstider ses som icke värdeskapande tider. 

Transporttiden är beroende av leverantör och kundsegment och kan antas med 1 till 14 

dagar. Produktionstakten är konstant med 17 ton pellets per timme. Lagringstiden varierar 

och visas även här med en variabel x1. Utöver lagringstiden x1 tillkommer även tid för 
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mognadsprocessen av pellets som omfattar några dagar. Sammanfattningsvis kan det i 

figur 25 konstateras att ledtiden för förädlingsprocessen inklusive råmaterial ligger minst 

mellan 35 och 40 dagar inklusive mognadstid för pellets.   

 

7.3 Försörjningsstruktur 

Den planerade försörjningsstrukturen för pelletsfabriken bildas huvudsakligen av två 

interna leverantörer och en extern leverantör. Strukturen och materialflödet vid 

försörjningssidan illustreras i figur 26. De olika lagringarna visualiseras schematiskt 

genom ett gemensamt lager för pelletsfabriken. De två interna leverantörer som befinner 

sig på samma industriområde är Kopparfors Sågverk (KF Sågverk) samt den tillhörande 

barkpannan. Den externa (koncerninterna) leverantören är Ala Sågverk. De två sågverken 

levererar olika sorters råmaterial som granspån, tallspån, torrflis och hyvlad spån. 

Däremot levererar barkpannan energi i form av glykolånga för pelletsfabrikens 

torkningsprocess. De tre leverantörerna är även närmare beskrivna under kapitel 

nulägesbeskrivning (kapitel 5). 

 
Figur 26. Materialflödet på försörjningssida med tillhörande leverantörer. 
Källa: Författare. 

 

Båda sågverken producerar normalt 250 dagar per år. Från måndag till fredag, i två eller 

tre skift, beroende av produktionsutlastningen. Båda sågverken saknar större 

lagringsplatser för råmaterial. Därmed genomförs leveranserna regelbundet till 

pelletsfabriken. Även vissa utjämningar förekommer på grund av fem dagars vecka på 

sågverken i jämförelse med sju dagars vecka på pelletsfabriken. Transporterna, interna 

eller externa, genomförs med flisbilar med en lastkapacitet av 130 m3. Leverantören Ala 
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Sågverk organiserar transporter i samarbete med externa åkerier. För de interna 

leveranserna från Kopparfors Sågverk till pelletsfabriken anlitas en extern entreprenör för 

utförandet av transporter. Samma entreprenör kan även vara ansvarig för den interna 

materialhanteringen. 

 

7.4 Distributionsstruktur 

Distributionsstrukturen formas av tre olika kundsegment som får slutprodukten träpellets 

från pelletsfabrikens lagerenhet. Träpellets säljs och transporteras i två olika former, 

antingen som lösvikt eller som säckar.  

I figur 27 illustreras detta materialflöde på efterfrågesidan. Som beskrivits i kapitel 7.2, 

transporteras pellets efter produktionsprocessen via ett slutet rörsystem till antingen 

lagersilon eller planlager. För enkelhets skull visas de två lagren samt utlastningssilon 

som ett lager. Via externa åkerier hämtas och transporteras sedan träpellets vidare till 

slutkunden.  

 
Figur 27. Materialflödet på efterfrågesida inklusive kunder. 
Källa: Författare. 

 

Slutkunder kan indelas i tre olika segment. Indelningen är beroende av hur mycket 

kunden kommer att köpa under ett år, dvs. hur mycket kunden behöver. Vidare finns det 

olika karakteristik som kännetecknar dessa tre kundsegment som visas i tabell 3. Tabellen 

är strukturerad enligt kundens beställningsvolym och är (1) privata kunder med 

framförallt villor, (2) mellanskaliga kunder med t.ex. sjukhus eller industrier och (3) stora 

kunder som omfattar t.ex. värmekraftverk.  
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   Karakteristik 
 

Kundsegment 

Beställnings 

volym (KW) 

Beställnings 

volym (ton) 

Transport 

form 

Beställnings 

sätt 

1 
Privata kunder 

Villor 
< 25 KW < 25 ton/år 

Säckar 

Lös vikt 
Internet 

2 
Mellanskaliga kunder   

Sjukhus, industrier 
25 KW - 2 MW 25 - 2000 ton/år Lös vikt 

Marknads 

enhet 

3 
Stora kunder 

Värmekraftverk 
> 2 MW > 2000 ton/år Lös vikt 

Marknads 

enhet 

 

Tabell 3. Karakteristik av kundsegmenten. 
Källa: Författare. 

 

Vid kundsegmentet privata kunder särskiljes kunden också beroende på om träpellets 

transporteras i lösvikt eller förpackad i säckar och på pallar. Ytterligare ett kännetecken 

för privata kunder är att beställningen sker via internet på Stora Ensos hemsida 

”www.pellets.storaenso.se” (bilaga 7). Internetbeställningar är engångsbeställningar. 

Däremot omfattar beställningar via marknadsenheten i Falun mestadels regelbundna 

leveranser över en större tidsperiod, t.ex. ett år. Beställningar och leveransvolymer samt 

leveranstider bestäms via avtal. Det tänkta distributionsområdet är regionalt fastställt och 

omfattar ungefär 15 mil transportavstånd från fabriken till kund. Distributionens 

transportmedel och lagersystem samt order- och leveransprocesser beskrivs i följande två 

kapitel 7.5 och 7.6. 

  

7.5 Order- och leveransprocesser, försäljning 

Order- och leveransprocessen integrerar och styr materialflödet från råvaruleverantör 

Kopparfors och Ala sågverk, via pelletsfabrik till de olika kundsegmenten. Order- och 

leveransprocesserna från och till pelletsfabriken har sin utgångspunkt i marknads- och 

försäljningsenheten i Falun. Ett övergripande sammanhang på struktur- och företagsnivå 

inom försörjningskedjan illustreras i relationskartan i figur 28.  
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Figur 28. Relationskarta av försörjningskedjan. 
Källa: Författare. 

 

Relationskartan visar att marknads- och försäljningsenheten i Falun förbinder order- och 

leveransprocesser mellan leverantörer och pelletsfabrik samt mellan pelletsfabrik och 

kund via distribution. Utgångspunkten för denna struktur är att pelletstillverkningen är en 

lager till lager produktion där själva tillverkningen omfattar en dygnet runt-produktion. 

Detta innebär att produktionen är frånkopplad från order- och leveransprocessen, dvs. 

produktion sker oberoende av direkta in- respektive utleveranser. Detta illustreras genom 

en streckad linje i figur 28 mellan marknads- och försäljningsenheten och pelletsfabriken. 

 

Order- och leveransprocess 

Råmaterialet inlevereras regelbundet av de två leverantörerna Kopparfors och Ala 

Sågverk genom ett avtal över en längre tidsperiod, t.ex. ett år. För att kompensera 

oregelbundna inleveranser finns det ett råmateriallager som täcker minst en månads 

produktion. Detta innebär att råmaterialleveranser sker automatiskt enligt avtal som ska 

säkerställa pelletstillverkningen. Själva balanseringen av färdiga produkter sker genom 

försäljning mot lagerutvecklingen via Falun. Detta betyder att marknads- och 

försäljningsenheten har vetskap om produktionsdata, lagerutvecklingen och lagernivån 

vid pelletsfabriken för att kunna planera och styra försäljningen.  

Detta informationsflöde stöds och visualiseras genom affärssystemet WPS (Wood 

Product Solution) som sammankopplar de olika enheterna försörjning, tillverkning, 

försäljning och distribution inom försörjningskedjan. Affärssystemet används i hela 

koncernen Stora Enso och är ett globalt försäljnings- och logistiskt informationssystem. 

Affärssystemet förbinder också nätverk av leverantörer och kunder via internet. Detta 
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betyder att den styrande marknads- och försäljningsenheten i Falun alltid har vetskap om 

produktionsdata och lagerdata som kan balanseras med den inkommande kundefterfrågan 

och därmed möjliga försäljningar mot kunder. 

I motsats till försörjningssidan, där informations- och materialflödet bestäms av ett längre 

leverantörsavtal, varierar flöden på efterfrågesidan på grund av olika kundsegment och 

därmed av olika order- och leveransprocesser. Variationen består i första hand av två 

olika försäljningskanaler. Den ena är försäljningen till privata kunder via internet och 

koncernens hemsida. Den andra försäljningen är mot mellanskaliga och stora kunder som 

sker via marknadsavdelningen i Falun. Denna variation inom kundsegmenten medför 

bland annat att transporter av träpellets sker antingen med säckar på pallar eller som lösa 

träpellets.  

 

Internetförsäljning till privata kunder 

Som beskrivits i föregående kapitel specificeras privata kunder genom en 

beställningsvolym med upp till 25 ton träpellets per år. Transport av pellets sker antingen 

via småsäck på pall eller lösvikt bulk. En leverans omfattar två till åtta pallar eller i 

lösvikt 1,5 till nio ton (se bilaga 8). Avisering genomförs via telefon, SMS eller 

hemsidan, där kunden registreras och loggas in. Leveranstiden är normalt fem arbetsdagar 

efter beställningen. Order- och leveransprocessen via internetförsäljning styrs och 

organiseras av en extern logistikpartner.  

 

Figur 29 illustrerar order- och leveransflöden av en internetförsäljning av småsäckar. 

Flöden kan indelas i fler olika steg. Det första steget är kundens beställning via internet. 

Beställningsorder inträffar hos logistikpartnern och transfereras även till affärssystemet 

WPS. I det andra steget anlitar logistikpartnern ett åkeri som hämtar träpellets i säckar 

eller lösvikt vid en bestämd tid. Via WPS får lagerenheten i Norrsundet information om 

ordern. Lagerenheten förpackar pellets enligt ordervolymen, men det kan även finnas ett 

visst mellanlager med säckar som tillåter förpackningar i större volymer än de enstaka 

ordervolymerna. Vid hantering och lasting av träpellets genereras sedan en faktura samt 

att lagerfakta aktualiseras i WPS. Åkeriet hämtar sedan inom de ovan nämnda fem 

dagarna varan från antingen säcklager eller från utlastningssilon. Nästa steg är att säckar 

på pallar distribueras och faktureras till kunden och att logistikpartnern återrapporterar till 

marknads- och försäljningsenheten i Falun.   
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Figur 29. Order- och leveransflöden vid internetförsäljning. 
Källa: Författare, bilaga 3. 

 

Försäljning till mellanskaliga och stora kunder 

Försäljning till mellanskaliga och stora kunder sker via marknads- och 

försäljningsenheten i Falun. Mellanskaliga kunder som sjukhus eller industrier har 

beställningsvolymer mellan 25 och 2000 ton träpellets per år. Stora kunder som 

värmekraftverk beställer volymer som är större än 2000 ton träpellets per år. Skillnaden 

mellan kundsegment privata kunder och mellanskaliga och stora kunder är inte bara 

beställningsvolymer utan också leveransperioden som vanligtvis sträcker sig över en så 

kallad bränslesäsong, dvs. ett helt år från oktober till oktober. Under denna leveransperiod 

fastställs även en leveransplan mellan leverantör och kund som t.ex. handlar om 

månadsleveranser. Leveransmängder är också beroende av kundens förmåga att lagra 

pellets. Transporterna organiseras enligt denna plan genom anlitade åkerier som 

regelbundet transportar enligt leveransplanen. Vid hantering och lastning av pellets 
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genereras en faktura. Figur 30 illustrerar ett sådant order- och leveransflöde med de olika 

stegen leveransplan, hämtning och distribution av pellets på ett schematiskt sätt.    

 

 
Figur 30. Order- och leveransflöden vid mellanskaliga och stora kunder. 
Källa: Författare, bilaga 2. 

 

7.6 Transport, lagring och materialhantering 

Detta kapitel handlar om en kompletterande analys och beskrivning av transporter, 

lagring och materialhantering i och kring pelletsfabriken. De tre logistiska 

grundfunktionerna respektive aktiviteterna är till en viss del sammanhängande och delvis 

beroende av varandra. De kommer att beskrivas i olika steg enligt förädlingskedjans 

materialflöde från försörjningssidan via pelletstillverkning och till efterfrågesidan. De 

stegen är (1) transporter till pelletsfabriken, (2) lagring och materialhantering vid 

pelletsfabriken och (3) transporter från pelletsfabriken. 

 

(1) Transporter till pelletsfabriken 

Transporter av råspån och hyvlat spån till pelletsfabriken skiljer sig mellan interna 

transporter från Kopparfors Sågverk och externa transporter från Ala Sågverk. Interna 

transporter genomförs på samma fabriksområde, dvs. det gamla brukområdet. Transporter 
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med råmaterial går från Kopparfors Sågverk, som ligger några 100 meter från 

pelletsfabriken, till de olika lagerenheterna som ligger kring anläggningen. Råmaterial 

som transporteras är till största delen tall och granspån (70 %) och i mindre utsträckning 

även hyvlat spån (30 %). Transporterna organiseras genom inhyrning av flisbilar (bild 5) 

via en lokal entreprenör som utför transporterna mellan sågverket och pelletsfabriken.  

 

 
Bild 5. Flisbil med släp. 
Källa: www.cafakeri.se. 

 

Externa transporter organiseras av Ala Sågverk där åkerier anlitas för transporter till 

pelletsfabrikens lagringsområde. Råmaterial är tall- och granspån samt hyvlat spån. Som 

tidigare nämnts har bägge sågverken ingen större lagringsförmåga, vilket medför att 

transporterna sker regelbundet under t.ex. en veckas produktion. En produktion av 

140 000 ton pellets (totalvolym 2010) kräver ungefär 840 000 m3s råmaterial (bilaga 4). 

En transport med en flisbil inklusive släp omfattar 130 m3s råspån. Detta innebär att 

omkring 6500 transporter krävs över ett helt år för att producera 140 000 ton pellets. Det 

betyder att ungefär två flisbilar i timmen anländer för att lossna sitt råmaterial vid 

fabriken. Vid produktion av 160 000 ton pellets ökar de inkommande transporter med 

ungefär 920 transporter per år.  

 

(2) Lagring och materialhantering 

Godsmottagningen sker mellan klockan 06.00 till 22.00. Vid inleveransen och före 

lossningen mäts flisbilen genom en våg. Innan den lämnar området mäts den igen för att 

fastställa den reala leveransstorleken genom differensen mellan vikten av den lastade 

respektive tomma flisbilen. Flisbilarna tippar efter mätningen råmaterialet vid spånhögar 

som omhändertas av en lastmaskin. Lastmaskinen sköter spånhögarna och matar 

regelbundet anläggningen med råmaterialet, antingen tall och granspån eller hyvlat spån 

(bild 6). 

  



 88 

 

 
Bild 6. Lossning och materialhantering av råspån. 
Källa: Broschyr ”Stora Enso Pellets - allt från samma källa”; www.bionorr.se. 

 

Lagring av råmaterial och pellets följer inte vissa regler vad gäller körplanering eller 

FIFO (First in first out). Flisbilen lämnar bara sin leverans vid spånhögen antingen 

framför eller efter torkningsanläggningen. Vid lossning framför torkningsanläggningen är 

det råspån som lastas av, efter torkningsanläggningen är det hyvlat spån. Råmaterialet vid 

denna sida av anläggningen lagras under tak.  

Lastmaskinen har ungefär en kapacitet av 15 m3. Vid en dygnet runt-produktion med 

140 000 ton pellets per år behövs ca 3 400 m3s råmaterial per dag. Detta är ungefär 224 

inmatningar per dygn och ungefär 14 inmatningar per timme (se bilaga 4). Lastmaskinen 

är inte bara ansvarig för materialhantering vid försörjningssidan utan även för 

materialhanteringen på efterfrågesidan och vid barkpannan.  
 

(3) Transporter från pelletsfabriken 

Transporter från pelletsfabriken sker på två olika sätt, antingen transporteras och 

levereras pellets som lösvikt eller förpackat i små säckar (bild 7). Färdig pellets lagras 

antingen i silolager eller i planlager. Vid förpackning av pellets transporteras pellets i ett 

slutet rörsystem från planlager eller silolager till förpackningsanläggningen som befinner 

sig nära intill pelleteringen. Efter förpackningen staplas säckarna på pallar. Vikten per 

säck är 16 kg, respektive 832 per pall. Vid hämtning och leverans av pallar används 

lastbilar som är utrustade med kran eller truck. 

 

     
Bild 7. Småsäckar av träpellets (vänster) och silolager (höger). 
Källa: Broschyr ”Stora Enso Pellets - allt från samma källa”.  
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Vid transporter av oförpackad pellets, dvs. som lösvikt, används antingen bulk- eller 

flisbilar beroende på kundens önskemål. Vid transporter av pellets genom flisbilar sker 

lastningen via lastmaskin som även används vid inleveranser. Lastmaskinen hämtar lös 

pellets från planlagret för att lasta flisbilarna (bild 8 och 9).  

 

        
Bild 8. Lastning av flisbil.           Bild 9. Planlager. 
Källa: Volvo broschyr L110F - L120F.         Källa: Broschyr ”Stora Enso Pellets - allt från 

                 samma källa”.  

 

Bulkbilar lastas däremot via utlastningssilon som försörjs med pellets från silolager 

genom det slutna rörsystemet (bild 10).  

 

      
Bild 10. Bulkbil (vänster) och utlastningssilo (höger). 
Källa: www.lagerlunda.se; www.bionorr.se. 

 

Godsavsändningen sker på liknande sätt som godsmottagningen. Tiden när pellets kan 

hämtas är mellan 06.00 och 22.00. Bulk- eller flisbilens vikt mäts före lastningen som 

sedan jämförs vid viktmätningen av den lastade transportbilen. Differensen utgör sedan 

leveransstorleken. Vid hantering och lastning av pellets genereras även en faktura.  

 

Uppskattningsvis kommer det att försäljas runt 100 000 ton pellets under 2010 

(försäljningssiffror april 2009, bilaga 5) som innebär att antal planerade transporter från 

pelletsfabriken ligger kring 2500 beroende på transportsättet och kundsegment. 
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8 Resumé fallstudie 

I följande kapitel genomförs en reflekterande diskussion om fallstudien som ska resultera 

i olika ansatser för effektiviseringar och rekommendationer ur ett logistiskt perspektiv. 

 

8.1 Reflekterande diskussion om fallstudien 

Den reflekterande diskussionen ska visa en kort och översiktlig bild av framförallt 

modellens svagheter gentemot fallstudien. Utgångspunkter är (1) modellens utformning 

av centrala logistiska faktorer i jämförelse med förädlingskedjans koncept och 

användningsgraden av (2) metoder och modeller vid kartläggning av logistiska faktorer. 

Vidare fokuserar diskussionen på (3) möjliga ansatser för effektiviseringar och 

rekommendationer. 

 

(1) Modellens utformning 

På grund av diverse anpassningar efter förädlingskedjans planerade koncept under 

modellens utformningsprocess förebyggdes större skillnader mellan modellens 

utformning och den tänkta verkligheten. Detta medförde även att den applicerade 

fallstudien visar en väl strukturerad och översiktlig bild. Genom fallstudien bekräftades 

också att produktionssystemet pelletsfabrik kan ses som en bestämd logistisk faktor inom 

förädlingskedjan enligt konceptet. Även antagandet att de centrala logistiska faktorerna 

transporter och materialhantering har en stödjande funktion inom systemet befästs. De är 

nödvändiga för att sammankoppla leverantörerna/kunder med pelletsfabriken och lager 

med produktionen. Däremot kan det konstateras att lagringsenheterna är en integrerad del 

av produktionsprocessen. Gentemot modellens utformning är lagringen en förutsättning 

för den kontinuerliga produktionen. Detta visas framförallt genom det slutna rörsystemet 

från sista produktionsprocessen till silolager och vidare till utjämningslager/planlager 

som sammanfogar produktionen med lager. Detta kan förklaras med produktionens 

grundstruktur, tillverkning lager till lager, och produktionsprocessens kontinuerliga 

tillverkning som kräver en direkt och tät sammanknytning med den ingående och 

utgående lagerfunktionen. Den korrigerade modellen skulle därmed visa lagringen 

integrerad i den logistiska faktorn produktion. 
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(2) Modeller och metoder för kartläggning 

Modeller och metoder som användes under fallstudien är materialflödesschema, 

orderflödeskarta, relationskarta enligt Hines (1998) och diverse diagram med ledtider 

samt kostnadsadderande och värdeadderande tider enligt Christophers (2005). Fallstudien 

visade att modeller och metoder har olika utgångspunkter som kan indelas i 

grundläggande och avancerade nivåer. Detta innebär att en enkel och sammanhängande 

karta eller ett schema kan betraktas som grundläggande och översiktlig bas för 

kartläggningsprocessen. Däremot ses en kartläggning av ledtider och kostnader som 

kräver diverse beräkningar och avstämningar som avancerad nivå. Denna nivå kräver mer 

information och förmodligen en real bakgrund för att kunna komplettera kartläggningen 

med väsentliga analyser och utvärderingar. Detta kan anses vara orsak till att fallstudiens 

resultat visar en begränsad bild av försörjningskedjan ledtider eller kostnader.   

 

(3) Ansatser för effektiviseringar och rekommendationer 

Syftet med modellen av försörjningskedjan var att visualisera de nödvändiga och tänkta 

komponenterna av kedjan i kombination med teorier och modeller för att skapa effektiva 

material- och informationsflöden. Detta skulle åstadkommas genom appliceringen av den 

skapade teoretiska modellen på den tänkta och planerade pelletsfabriken med dess 

försörjnings- och efterfrågesida. Denna fallstudie visade att pelletsfabrikens produktion är 

kopplad till stora volymer av antingen råmaterial eller pellets. Detta medför en 

omfattande transportverksamhet till och från pelletsfabriken. Som Baker (2007) 

konstaterar förorsakar den traditionella lagringen av material och produkter fortfarande en 

markant andel av de logistiska totalkostnaderna. Även transportkostnader spelar enligt 

Mattsson (2002) och Olhager (2000) en betydande roll för försörjningskedjans 

materialförsörjning och distribution. Med hänseende till pelletsfabriken kan det 

konstateras att vid en planerad produktionskapacitet av 140 000 ton pellets per år krävs ca 

840 000  m3s råmaterial som i sin tur erfordrar omkring 6500 transporter till och 2500 

från pelletsfabriken (bilaga 5). De omfattande transportaktiviteterna är väsentliga för ett 

effektivt flöde inom försörjningskedjan. Även de stora volymerna av råmaterial och 

pellets som lagras vid anläggningen är ungefär 60 000 m3s respektive 50 000 ton. 

Framförallt lagervolymerna av pellets kan ses som en viktig logistisk faktor som 

genererar kostnader genom kapitalbindning. Därför kan det konstateras att de logistiska 

aktiviteterna transport, lagring och materialhantering ses som en grundläggande ansats för 

möjliga effektiviseringar och rekommendationer inom förädlingskedjan.     
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8.2 Ansatser för effektiviseringar och rekommendationer 

I följande delkapitel beskrivs möjliga alternativ till ansatser som finns i den föregående 

reflekterande diskussionen om fallstudien. Indelningen av möjliga ansatser strukturerades 

därför i (1) lagring, (2) transporter och materialhantering samt (3) allmänna 

rekommendationer.   

 

(1) Lagring 

Mindre lagernivåer av råmaterial: Inom logistiken anses stora lagervolymer som 

ineffektiva på grund av att de genererar lagerkostnader genom bundet kapital. Lagernivån 

av råspån uppgår till en månads produktionskapacitet eller omkring 60 000 m3s. Vidare 

kommer det att finns ett lager för hyvlat spån efter torkningsprocessen som utgör ungefär 

30 % av det använda materialet för produktionen. Oberoende av lagerkostnader skulle en 

minskning av lagernivån minska kostnader och effektivisera materialflödet.  

Vidare skulle en kombination av en minskning av lagernivån vid anläggningen och en 

samtidig ökning av lagernivån vid t.ex. Kopparfors sågverk minska lagerkostnaderna för 

pelletsfabriken genom en kostnadseffektivisering (figur 31).  

 
Figur 31. Mindre lagernivåer vid anläggningen. 
Källa: Författare. 

 

Detta betyder att värdeskapande transporter och kostnadsadderande aktiviteter skulle 

läggas senare och därmed minska det bundna kapitalet i flödet. Detta är naturligtvis 

beroende av betalningsflöden och kostnadsmässiga fördelningar inom förädlingskedjan 

samt investeringsmöjligheter för sågverkens lagerkapacitet av råmaterial. 
 

Utjämning av lagernivån av pellets: Lagernivån enligt produktionsplaneringen från april 

2009 visar lagervolymer av 50 000 ton pellets under den andra hälften av året. Den stora 

lagernivån genererar högre lagerkostnader än råmaterialet på grund av att materialet 
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genomgick en värdeadderande produktionsprocess. En utjämning av den stora lagernivån 

ur ett logistiskt perspektiv skulle vara önskvärt. Ett alternativ kunde vara att 

produktionstakten ändras under denna tid för att minska lagernivåerna och minskningen 

kompenseras under den högre efterfrågenivån. På grund av en kalkylerad kapacitet av 

160 000 ton och en möjlig kapacitet av 200 000 ton pellets per år skulle bortfallet kunna 

kompenseras.  

 

Lagerstyrning vid förpackningsenheten: Lagring av stora volymer säckar genererar också 

lagerkostnader. Ytterligare kostnader som tillkommer här är ordersärkostnader och 

värdeskapande produktionskostnader genom förpackningsanläggningen. Dessa tre 

kostnadstyper ska balanseras mot varandra för att skapa den mest kostnadseffektiva 

lagersituationen. Detta möjliggörs genom användning av partiformningsmetoder som 

Wilsonformeln eller Wagner & Whitin som inkluderar kostnader för att bestämma den 

ekonomiskt optimala orderkvantiteten. 

 

(2) Transporter och materialhantering 

Sammankoppling av godstransporter: För att åstadkomma effektiva transporter spelar 

fyllnadsgraden av fordonet en avgörande roll. En sammankoppling av transporter med 

flisbilar till och från pelletsfabriken skulle medföra en minskning eller eliminering av 

tomma körsträckor. Detta innebär att t.ex. en flisbil som transporterade råspån från Ala 

Sågverk till pelletsfabriken efter lossningen av råspånet skulle lastas med pellets för 

vidaretransport till en näraliggande kund mellan Norrsundet och Ala Sågverk (figur 32). 

Detta skulle leda till bland annat minskade transportkostnader, men skulle kräva en bättre 

koordinering och samspel av transportverksamheten mellan försörjningssida och 

efterfrågesida kring pelletsfabriken.  

 
Figur 32. Sammankoppling av transporter. 
Källa: Författare. 
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Denna koordinering respektive samspel inom transportverksamheten skulle underlättas 

genom en central styrning som omfattar försörjnings- och efterfrågesidan. Detta skulle 

åstadkommas genom en involvering av t.ex. logistikpartner som i större utsträckning än 

idag styr och koordinerar transportaktiviteter. 

 

Transporter till hamnen: Med tanke på framtida exporter utomlands skulle ett slutet 

rörsystem förenkla transporten från utjämnings- eller silolager till hamnanläggningen. 

Detta skulle även kunna kombineras med transporter av råmaterial från Kopparfors 

Sågverk till råmateriallager vid pelletsanläggningen. En investeringskalkylering borde 

genomföras och jämföras med transporternas totala kostnader.  

 

Körplanering lastmaskin: Lastmaskinen används för att sköta spånhögar, mata 

anläggningen med råspån (64 000 gånger per år, bilaga 4) och för att lasta flisbilar med 

träpellets. Dagligen inkommande och utgående transporter kommer oregelbundet. Utöver 

detta ska lastmaskinen även ta hand om råmateriallager vid barkpannan. Detta medför att 

beläggningsgraden av lastmaskinen kunde överstiga 100 % under vissa tider. Vidare kan 

det vara svårt att avgöra vilken prioritet en bestämd transport innehar. Ett alternativ kunde 

vara att genom en koordinering av transportaktiviteterna i kombination med en 

körplanering undvika möjliga flaskhalsar vid matning av anläggningen och lastning av 

pellets. Vidare skulle den exakta beläggningen av lastmaskinen möjligöra en exakt 

fastställning av lastmaskinens nödvändiga kapacitet eller dimension och om det skulle 

behövas fler än en lastmaskin samt reducera eventuella väntetider för flisbilar.  

 

(3) Allmänna rekommendationer 

De två följande rekommendationerna står i ett visst sammanhang med ovan nämnda 

ansatser och anses vara grundläggande och kompletterande. 

 

Benchmarking av andra pelletsfabriker: Hösten 2008 startades pelletsfabriken i Gruvön. 

Ett år senare sätts pelletsfabriken i Norrsundet i drift. Pelletsfabriken i Gruvön har en 

mindre storlek än pelletsfabriken i Norrsundet, men de logistiska processerna är 

förmodligen liknande eller desamma. Vidare kan Gruvön inte betraktas som konkurrent 

på grund av det stora avståndet eftersom transport av pellets begränsas med 15 mil inom 

koncernen. Ett nära samarbete skulle vara till fördel och underlätta nödvändiga 

etableringar av rutiner som lagring, transporter och förbättringsarbete av logistiska 

processer i Norrsundet.  
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Kundsegment: Ett grundläggande problem ur ett logistiskt perspektiv är att 

produktionssystemet bygger på en lager till lager struktur på grund av svängningar i 

efterfrågan. Detta bidrar, som tidigare beskrivits, att stora volymer av råmaterial eller 

pellets lagras vid pelletsfabriken. För att kunna kompensera dessa svängningar 

rekommenderas ett utvidgat kundsegment gentemot industrier som besitter ett 

kontinuerligt behov av t.ex. eldningsbränsle över en längre tidsperiod. Industriföretag 

som massa- och pappersindustri är mer förutsebara och påverkas inte av 

säsongsvängningarna som gäller för uppvärmning av villor, sjukhus eller värmekraftverk.  
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9 Analyserande diskussion 

Den följande analyserande diskussionen fokuserar på förädlingskedjans struktur, interna 

relationer och utmaningar som kan finnas i framtiden för förädlingskedjan. 

 

Pelletsfabriken är del av en basindustri som kräver en permanent och säker försörjning av 

råmaterial. Detta karakteriseras bland annat enligt Olhager (2000) av de stora 

tillverkningsvolymerna, en standardprodukt, hög investering i utrustningen och stora 

lager. Denna form av industri kräver en dygnet runt-produktion för att skapa lönsamhet. 

Detta medför även vissa svagheter enligt Christopher (2005) på grund av en reducerad 

reaktionsförmåga vid volymvariationer. Vidare skapar stora lagervolymer höga 

kapitalkostnader som försämrar lönsamheten. Detta medför enligt Bellgran och Säfsten 

(2005) att den effektiva produktförädlingen minskar och att produktens mervärde 

reduceras. Däremot skapas en hög leveransförmåga genom en hög leveranssäkerhet och 

leveranshastighet. Dessa faktorer är i grunden motstridiga och kräver enligt Olhager 

(2000) en avvägning mot pelletsfabrikens övergripande mål.   

 

Modellens struktur var mycket beroende av förädlingskedjans koncept som kan ses som 

en kombination av Christophers (2005) koncept av logistik management och supply chain 

management. Den tillverkande delen av förädlingskedjan, pelletsfabriken, består av två 

liknande leverantörer på försörjningssidan och olika kundsegment på efterfrågesidan. Den 

tillverkande delen är egentligen ett rakt singelflöde med ett in- och utflöde. Det är bara 

utflödet som visar Mattssons (2002) divergerande struktur. Det kan konstateras att den 

allmänna teorin om förädlingskedjor utgår oftast från enkla och raka eller komplexa 

kedjor eller nätverk med många komponenter, men även en kombination av det klassiska 

singelflödet med komplexa spridningar vid in- eller utflödet av material och produkter är 

möjlig. Denna kombination speglas även i modellens fundamentala struktur som visar en 

enkel och sammanhängande form genom ett slutet kretslopp med en in- och en utgång. 

Därför kan det konstateras att modeller av försörjningskedjor även kan anta andra former 

och kombinationer som mer motsvarar den reala verkligheten som t.ex. inom 

pelletsindustrin.  

 

Relationer inom denna förädlingskedja skapas antingen genom den övergripande 

koncerntillhörigheten eller genom det traditionella leverantör - kund förhållandet. Enligt 

Mattssons (2002) definition är denna typ av förädlingskedja en kombination av en 

”försörjningskedja av företag inom koncernen” och en ”förädlingskedja som omfattar 
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fristående företag”. Denna kombination kan även kompletteras med Wagners m.fl. (2002) 

synsätt på partnerskap. Detta skulle innebära att på koncernnivå finns ett strategiskt 

partnerskap med fokusering och kombinering på kärnkompetenser som sågverk och 

pelletstillverkning för att skapa konkurrensfördelar. Däremot är relationer på företagsnivå 

en mer traditionell leverantör - kund situation. En utmaning för de olika företagen är att 

hantera koncerninterna respektive företagsexterna faktorer, samt koncernpolitiken i 

kombination med företagens roll och position inom förädlingskedjans. Denna utmaning 

är enligt Freytag m.fl. (2007) en utmaning för företagets management.  

Inom distributionsstrukturen är det den styrande marknadsenheten som skapar relation 

genom att styra centrala order- och leveransprocesser kring produktionssystemet. Enligt 

Wouters (2004) är utmaningen även kopplad till olika strategier om kundservice och 

kundintegration som skapar mervärde av tid och plats vid transfer av gods och service 

mellan kund och leverantör. Campell m.fl. (1999) kompletterar denna strategi med att en 

hög kundservice och partnerskap också skapar potential för konkurrensfördelar genom en 

hög försäljningsnivå och hög lönsamhet. En nyckelfaktor har förädlingskedjans 

informationssystem WPS. Detta stödjer informationsflöden och skapar en interaktion 

mellan koncernens företag samt involverar kunder och leverantörer. Därmed skapas enligt 

Sridharan m.fl. (2005) en bra kommunikation och snabb reaktionsförmåga inom 

förädlingskedjans virtuella sammankoppling.  

 

Den övergripande utmaningen för förädlingskedjan är Christophers (2005) effekter om 

långa ledtider, minskad reaktionsförmåga på volymförändringar och höga totalkostnader. 

Utmaningen för logistiska processer är att minska längden av pipelinen eller att öka 

hastigheten inom pipelinen. Den använda modellen byggdes av traditionella logistiska 

processer som strukturerades och integrerades med varandra enligt teorier från 

Christopher (2005) och Mattsson (2002), men är även anpassad till det planerade 

konceptet av förädlingskedjan. Modellens kopplingar är antingen det raka materialflödet 

eller informationsflödet som cirkulerar genom förädlingskedjans logistiska struktur för att 

sedan sammankoppla marknaden, distributionen, produktionen och materialförsörjningen.   

Detta skapar förutsättningar för tvärfunktionella teams som enligt Mills m.fl. (2004) 

stödjer utmaningen. Den övergripande formen av modellen är även en förutsättning för att 

möta de främsta utmaningarna på grund av att formen möjliggör effektiva interna 

logistiska processer inom företaget samt effektiva interaktiva processer inom 

förädlingskedjan. 
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10 Slutsats 

Idag är det förädlingskedjor och inte längre företag som konkurrerar med varandra på 

marknaden (Christopher, 2005). Denna situation kräver en permanent utveckling av 

förädlingskedjor genom att integrera, sammankoppla och att effektivisera deras logistiska 

processer. Syftet med detta examensarbete var att utforma en modell byggd på centrala 

logistiska faktorer som kan bidra till att klargöra strukturer och samband inom det 

logistiska systemet av förädlingskedjan. Detta skulle resultera i möjliga ansatspunkter för 

effektiviseringar och rekommendationer gentemot den tänkta och planerade 

pelletsfabriken som kommer att byggas mellan juni och november 2009. I en 

kombination av beskrivning och kartläggning av de logistiska processerna inom 

försörjningskedjan skapades en översiktlig bild av material- och informationsflödet. 

Denna bild visade hur försörjningskedjans funktioner och processer skulle fungera och 

interageras.  

 

Den planerade pelletsfabriken med sina före- och efterliggande strukturer omfattar 

gällande materialflöden framförallt fyra huvudaktiviteter. Detta är produktion, lagring, 

transport och materialhantering. Själva förädlingsprocessen från råspån till träpellets 

kännetecknas av en helautomatisk och kontinuerlig tillverkning, där 

produktionsanläggningen är bestämd genom anläggningens leverantör. Ur detta 

perspektiv kan produktionens koncept ses som en ”black box” som producerar dygnet 

runt från lager till lager och omfattar stora volymer av råmaterial och pellets. Vad gäller 

informationsflöden så har den sin utgångspunkt i planering, order- och leveransprocesser 

som styrs av marknads- och försäljningsenheten i Falun och som synliggörs i koncernens 

informationssystem WPS. Att utnyttja och kombinera de logistiska faktorerna så effektivt 

som möjligt är förutsättningen för en lönsam och konkurrenskraftig förädlingskedja.    

 

Modeller och metoder som är mest lämpliga för kartläggning av pelletsfabrikens nuläge, 

dvs. realiserings- och byggnadsfas, är materialflödesschema, flödes- och relationskartor 

som visar detaljer, helheten och samband på ett enkelt och tydlig sätt. Kartläggningar av 

ledtider och kostnader kan ses som det andra och mer avancerade steget för att 

komplettera visualiseringar av logistiska flöden med väsentliga analyser och 

utvärderingar. Därför kan uppsatsens resultat betraktas som utgångspunkt för fortsatta 

studier och undersökningar. 
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11 Fortsatta studier 

Fortsatta studier indelas i två olika kategorier. Den första (1) kategorin är huvuddelar av 

uppsatsens ansatspunkter och rekommendationer från kapitel 8. Den andra (2) kategorin 

kan ses som en komplettering till den första och är en mer grundläggande undersökning. 

Den handlar å ena sidan om avvägningen av pelletsfabrikens mål och å andra sidan om en 

noggrannare utvärdering av de tänkta relationerna inom förädlingskedjan. Avvägning av 

pelletsfabrikens mål innebär en utredning av pellets lagerkostnader versus intäkter som 

genereras via försäljningar, dvs. hur kostsam respektive lönsam är lagringen egentligen i 

jämförelse med försäljning av pellets. De tänkta relationerna handlar om interna samband 

mellan de inblandade företagen. Som tidigare beskrivits skapar täta relationer och 

partnerskap potential för en hög försäljningsnivå och hög lönsamhet. Dessutom skapar 

goda relationer till kunder mervärde på grund av att befintliga kunder bevaras. Även 

åkerier ska ses som en del i detta partnerskap eftersom de levererar transporttjänster inom 

förädlingskedjan. Ansats för fortsatta studier kunde vara en grundläggande utredning och 

definition av leverantörs- och kundstrategier inom förädlingskedjan.  

 

Som utgångspunkt för fortsatta studier fungerar helhetsbilden samt de beskrivna inre 

strukturerna av förädlingskedjan. Detta kan även ses som det första steget. Det andra 

steget av fortsatta studier skulle framförallt omfatta mer djupgående analyser och 

utvärderingar av förädlingskedjans ledtider och kostnader när det gäller transporter, 

lagring och materialhantering samt ovan beskrivna relationer och avvägning av mål.  

Sammanfattande ges en oprioriterad översikt av ovan och tidigare beskrivna punkter: 

 

Kategori (1): 

a) Mindre lagernivåer av råmaterial 

b) Utjämning av lagernivån av pellets 

c) Lagerstyrning vid förpackningsenheten 

d) Sammankoppling av godstransporter 

e) Körplanering lastmaskin 

f) Benchmarking av andra pelletsfabriker 

Kategori (2): 

g) Avvägning av pelletsfabrikens mål 

h) Leverantörs- och kundrelationer inom förädlingskedjan 
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Bilaga 2 Orderflödeskarta vid mellanskaliga och stora kunder 
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Bilaga 3 Orderflödeskarta vid internetförsäljning 
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Bilaga 4 Beräkning av material- och transportvolymer 2009/2010/2011  

 

 
  

 Källa: Författare.
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Bilaga 5 Tabell: Produktion, försäljning, lager 2009/2010/2011    

 

 
 Källa: Författare, Stora Enso Timber AB, april 2009. 
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Bilaga 6 Diagram: Produktion, försäljning, lager 2009/2010  (Källa: Författare) 
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Bilaga 7 Internetsida för privata konsumenter 

 

 
 
 Källa: www.pellets.storaenso.com. 
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Bilaga 8 Prislista Stora Enso Pellets (Internetförsäljning) 

 

   
 Källa: Broschyr ”Stora Enso Pellets - allt från samma källa”. 
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Bilaga 9 Överslagsvärden, omräkningstal 

 

 
 
 Källa: Sveriges Skogsägareföreningars, Domänverket (1982). 
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Bilaga 10 Energiinnehåll hos olika bränslen och mått för skogsråvara 

 

 
 
 Källa: Sveriges Skogsägareföreningars, Domänverket (1982). 


