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Sammanfattning 
Denna studie är genomförd på fallföretaget Nefab som befinner sig i 
förpackningsindustrin. De är en tillverkare av lastpallar, där de anpassar sina lastpallar 
efter deras kunders behov. Eftersom denna studien är inriktad mot lagerstyrning samt 
inköp av råmaterial, där råmaterialet i detta fallet är virke. Nefab använder idag 
multiple sourcing dvs. de använder ett flertal leverantörer där de menar att de har en 
långvarigrelation med de flesta av leverantörerna. Studiens syfte är att hitta ett 
tillvägagångssätt för ett mindre företag inom förpackningsindustrin att minska deras 
inköpskostnader samt lagerkostnader.  
 
De metoder studien använder är främst intervjuer där formen av intervjun är semi 
strukturerade, utöver de två intervjuerna genomfördes även en litteraturstudie. I detta 
kapitlet diskuteras även studiens användning av primär- och sekundärdata. Slutligen 
innehåller även metodkapitlet ett avsnitt kallat metodkritik, där det diskuteras studiens 
förmåga att återskapas samt hur trovärdig studien är. Avsnittet belyser även om studien 
kan generaliseras och vilka etiska principer vilket kan påverka insamlandet av data. 
 
I det teoretiska ramverket presenteras ett antal teman vilket berör lagerhantering, enkel 
och dubbel ABC-klassificering. Det största delarna inom detta kapitlet är avsnittet kallat 
synlighet i lager och det berör RFID-teknik men framförallt streckkoder. Det berör även 
affärssystem eftersom det måste finnas ett system, där koden kan läsas och därmed 
kopplas till en befintlig produkt. 
 
Då segmentering spelar en stor roll i denna rapport och framförallt i det praktiska 
bidraget, där segmenteringen besår av både två stycken enkla ABC-analyser och en 
dubbel ABC-analys. Där de enkla ABC-analyserna baseras på två olika variabler, för att 
sedan bilda en dubbel ABC-analys. Dessa analyser är ett underlag för att kunna minska 
antalet längder Nefab köper in, men det är mer ett önskemål eftersom längden beror på 
trädens tjocklek. De två intervjuer studien genomförde menade att det finns en 
avsaknad av både spårbarhet och synlighet i respondenternas lager. Där det sker en 
manuell hantering av inleveranser och vid utlämnandet av artiklar.  
 



 

  

Detta är något studiegruppen anser är nästa steg i branschen men eftersom de flesta 
underleverantörerna till dessa företag är privatägda sågverk och därav kan det vara en 
dyr investering för både sågverken och företag såsom Nefab. Därav måste det finnas 
något incitament för att båda parterna skall komma till att göra en sådan investering
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Abstract 
This study was conducted at Nefab, which is company of interest in the case study. They 
are a pallet manufacturer and they customize their pallets after the costumers need. 
Because this study is focuses on inventory management and raw material procurement, 
and the raw material in this study is wood. Nefab uses a number of suppliers i.e. 
multiple sourcing, and they believe that they have long-term relationships with most of 
the suppliers. The purpose of this study is to find a approach for a small company in the 
packaging industry to reduce their purchasing costs and storage costs. 
 
The methods the study uses are mainly interviews where the form of the interview is 
semi-structured. In addition to the two interviews was a literature study conducted. This 
chapter also discusses the study’s use of primary and secondary data. Finally, the 
method chapter also contains a section called methodical criticism which contains the 
ability of the study to be recreated and how valid the study is.  This section illustrates if 
the study can be generalized and which ethical principles may affect the collection of 
data. 
 
The theoretical framework presents a number of themes which concern stock 
management, simple and double ABC classification. The biggest part of this chapter is 
the section called visibility in warehouse, and it concerns RFID technology, but mainly 
barcodes. It also concerns business systems because there must be a system where the 
code can be read and thus linked to an existing product. 
 
Segmentation plays a major role in this report and especially in the practical 
contribution, where the segmentation involves both two simple ABC analysis and a 
double analysis. These analyzes provide the basis for reducing the number of lengths 
Nefab buys, but it is more thickness of the trees. The two interviews conducted by the 
study meant that there was a lack if both traceability and visibility in respondents’ stock. 
Where there is manual handling of deliveries and on the delivery of articles. 
 



 

 

This is something the study group believes is the next step in the industry, but as most 
subcontractors of these companies are privately owned sawmills, hence it can be an 
expensive investment for both sawmills and companies such as Nefab. Hence there 
must be an incentive for both parties to make such an investment.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
En försörjningsstrategi förser hanteringen av en pågående relation mellan inköps- och 
säljavdelningen på respektive företag (Bozarth, Handfield & Das, 1998). Det finns två 
grova traditionella strategier. Dessa strategier är singel sourcing och multiple sourcing, 
strategierna baseras på hur leverantörs relationer ser ut. Singel sourcing är när en 
organisation eller företag köper in material eller tjänster från en leverantör, där 
leverantören uppfyller det behov organisationen har. Målet med singel sourcing är att 
använda en leverantör för varje artikel, om det är flertalet artiklar som skapar en familj 
då kan de även använda samma leverantör. Om valet av leverantör inte sker frivilligt 
dvs. en leverantör har monopol på artikeln, då kallas det soul sourcing enligt Treleven & 
Bergman Schweikhart (1988). Singel sourcing kan även användas för att skapa 
relationer (Treleven & Bergman Schweikhart 1988) där delning av information kan 
skapa en konkurrensfördel samt ett mer intensivt informationsutbyte. Däremot finns 
det en osäkerhet när det kommer till denna typ av samarbete vilket det är tilliten mellan 
parterna (Spekman, Kamauff & Spear, 1999). Det ökade partnerskapet ökar även 
inköpspriset eftersom den ökade transparensen ger en reducerad tillverkningskostnad, 
då det skapar insikt i hur tillverkningen går till (Costantino & Pellegrino, 2010). 
Multiple sourcing används när det finns två eller fler leverantörer för en och samma 
artikel. Om det endast finns två leverantörer kan det även kallas duel sourcing (Treleven 
& Bergman Schweikhart 1988). Multiple sourcing ökar då konkurrensen mellan 
leverantörerna vilket bidrar till att köparen har övertaget i det förhandlingarna och på 
det sättet kan pressa priserna på inköpen (Costantino & Pellegrino, 2010). 

Nefab är studiens fallföretag och är en producent av emballage framförallt lastpallar i en 
variation av dimensioner och den största delen av deras inköp är virke. Virke är ett 
råmaterial från skogsindustrin. Detta gör att deras främsta leverantörer är sågverk, då 
sågverken behandlar en mängd olika träslag med olika dimensioner på träden. Detta gör 
att det kan variera mellan de dimensionerna på virket, beroende på storleken på trädet. 
Jonsson & Mattsson (2016) beskriver råmaterial där det inte har skett en väldigt liten 
förädling av materialet, samtidigt är materialet speciellt högvärdigt utan att det sker 
inköp av stora volymer.  

Emballage eller en så kallad förpackning är något som omger och skyddar en produkt 
som finns inuti den. En förpackning har i uppgift att underlätta hantering och leverans 
av produkten som finns i förpackningen sam skydda den och se till att produkten inte 
kommer till skada på något sätt (Cavlin, 2015). Att använda rätt emballage och av rätt 
kvalité har en stor inverkan på företag och dess logistik. Detta eftersom att en produkt 
färdas genom många olika processer och platser innan den når slutkunden och kräver 
då att produkten är väl skyddad men också att förpackningen innehåller rätt 
information samt gör att produkten på ett enkelt och smidigt sätt kan hanteras och 
distribueras. Om emballaget inte uppfyller dessa krav kan det öka företagets 
emballagekostnader och logistikkostnader i form av att produkten skadas, nytt 
emballage behöver köpas in eller att förpackningen kommer bort om de inte innehåller 
rätt information (Dominic et al. 2000). Även Wänström (2009) talar om emballagets 
roll och menar att om inte rätt emballage används vid förpackning av en produkt kan 
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det leda till ompackning som eller skada på produkt och båda dessa faktorer kostar 
företaget i form av tid men också inköp av nytt emballage eller omarbetning av produkt. 

Nefab är ett företag som befinner sig i förpackningsindustrin där konkurrensen är hård 
och det finns ekonomiska bekymmer, då marginalen på de produkter som köps in och 
säljs är väldigt låg. Detta gör att företag i denna bransch konstant måste utvecklas och 
hitta sätt att hålla kostnaderna nere. Nefab tillverkar lastpallar och förpackningar i olika 
dimensioner. Lastpallarna tillverkas av virke och detta virke köps in i olika dimensioner 
från sågverken. Idag köper Nefab in omkring 44 olika av dimensioner och har en liten 
kunskap om vilka dimensioner som i huvudsak har störst förbrukning och minst spill. 
Detta bidrar till att Nefab köper in råmaterial där det saknas underlag om vilket 
material det egentligen bör köpa in för att vara så kostnadseffektiva som möjligt både 
när det rör lagerhållningen av virket men också minskning av spillet. Att köpa in 44 
olika dimensioner av virke bidrar till att företaget saknar information om vad som finns 
i lagren, vilket virke som bör användas till vilken produkt men också hur stort spillet blir 
vid användning av ett visst virke på en specifik produkt. 

I nuläget när ett emballage ska tillverkas på Nefab, sker valet av dimensionen på virket 
direkt av operatören. Detta sker utan någon bakomliggande process förutom att 
operatören vet volymen på ordern och då på plats drar slutsatsen vilken dimension som 
passar just den specifika ordern. Detta skapar problem i form av att spillet kan bli 
väldigt stort. Viktigt att tillägga är att Nefab idag inte återanvänder något av det spill 
som finns utan lagerhåller det under en lång period för att sedan göra sig av med det. 
Ett annat problem är att många av de dimensioner som köps in inte säljs direkt utan 
lagerhålls under en lång period. Allt detta bidrar till en stor kapitalbindning, stora 
lagerytor, dålig kännedom om lagret och höga inköpsvolymer. 
 

1.2 Syfte och problemställning 

Syftet med denna studie är att ta fram ett tillvägagångssätt på hur ett mindre företag 
inom virkeindustrin, kan segmentera sina inköp för att minska inköpskostnader, 
lagerhållningskostnader och spill. För att tydliggöra syftet bryts det ner i 
frågeställningar: 

 
• Hur kan segmentering appliceras för att minska lagerhållningskostnader, 

inköpskostnader och spill?  

• Hur kan lageroptimering användas för att underlätta inköpsprocesser? 
 

1.3 Avgränsning  

 
Den avgränsning som gjorts i denna studie är att virkesindustri inom 
förpackningsbranschen har undersökts. Dessutom har en avgränsning gjorts att endast 
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se över de artiklar som idag köps in samt att se över företagets lagerplacering och hitta 
eventuella strategier som kan tillämpas, både kort -och långsiktigt. Parametrar som hur 
inköpet av artiklar sker, det vill säga rent affärsystemässigt samt hur transporten av 
dessa går till har inte behandlats i denna studie.  

 

1.4 Studiens mål och bidrag 

Studiens mål är både att kunna komma med konkreta förslag på hur Nefab ska 
segmentera sina inköp av virke samt effektivisera sin lagerstyrning, men också att göra 
ett bidrag till forskningen inom detta ämne. Målsättningen är att arbetet resulterar i att 
fallföretaget kan minska sina inköpskostnader. 

Ett annat mål är att kunna generalisera denna studie till andra företag inom 
förpackningsindustrin där de kan använda segmentering inom sina inköp för att en mer 
hållbar produktion och samtidigt minska sina kostnader. Det bidrag som denna studie 
kommer att ha på den befintliga forskningen är att ta fram ett sätt som bolag inom 
förpackningsindustrin med avgränsningen på “virke” kan utnyttja vid utformningen av 
dess inköpsprocess av råmaterial samt hur de kan hantera sin lagerstyrning. 
 

1.5 Forskningsmetod 

De metoder studien kommer att använda är både av den kvalitativa karaktären samt 
den kvantitativa karaktären. Inom den kvalitativa karaktären kommer intervjuer att 
användas för att kunna skapa en förståelse om de processer företaget använder samt se 
hur deras relationer till deras leverantörer. Denna information skall skapa ett nuläge 
och en utgångspunkt för den vidare undersökningen. För att skapa en bra intervju är det 
lämpligt att skapa en intervjuguide, vilket är ett sätt för att kunna leda intervjun åt det 
håll studiemedlemmarna vill att den skall gå. Intervjuer kräver dock att genomförda 
intervjuer transkriberas för att det inte skall öppna för någon möjlighet till felcitering. 
Detta ställer dock även krav på de etiska aspekterna, då det kan delas känslig 
information vilket inte får delas vidare. Detta kan även appliceras på de kvantitativa 
data, då även den kan vara känslig för företaget. De kvantitativa data kommer att 
behandlas med hjälp av Excel. Detta program underlättar analysen och möjliggör att 
filtrera data på ett enkelt sätt. 
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2 Metod 

2.1 Ansats 

Inom vetenskapen är det viktigt att kunna framställa en korrekt bild av hur verkligheten 
ser ut och för att kunna göra detta använder sig forskare av information och data som 
sedan sammanställs till pålitliga teorier och metoder. Vid framställningen av en 
forskningsstudie talas det om tre olika handlingssätt som kan användas för att skildra 
verkligheten. Dessa tre betecknas som deduktion, abduktion samt induktion (Patel & 
Davidsson, 2003). 

En induktiv ansats betyder att forskaren samlar in data under studiens gång och skapar 
sig en egen uppfattning utan att använda redan befintlig teori om ämnet. Medan en 
deduktiv ansats betecknar att forskaren utnyttjar hypotes, där detta går ut på att 
forskaren börjar med en hypotes och sedan samlar information och data om ämnet, som 
kan testa hypotesen. Det tredje tillvägagångsättet är det abduktiva som blir aktuellt när 
forskaren använder sig av både induktion och deduktion.  Detta blir aktuellt när det 
finns begränsningar som exempel att den insamlade datamängden inte är tillräcklig och 
forskaren då inte kan bruka bara en induktiv ansats. Medan när det gäller den deduktiva 
ansatsen kan den hypotes som forskaren tagit fram inte är fullständig för en korrekt 
hypotesprövning (Alvehus, 2013). 

För att genomföra denna studie kommer till en början att ha en deduktiv ansats där 
befintlig forskning och teori ska behandlas för att skapa förståelse och inblick i ämnet 
samt få en vetskap om vilka resultat tidigare forskare kommit i fynd med. Därefter 
kommer studien att ta en abduktiv ansats eftersom att ett stort fokus kommer att läggas 
på att ta fram empiri i form av data och intervjuer. Detta för att kunna redovisa en 
verklighetsbild. Slutligen kommer en analys och slutsats av studien att genomföras 
utifrån den teori och empiri som tagits fram. 

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ data  

Edvardsson et al., (1998) antyder att beroende på vad som ska mätas i en studie är det 
viktigt att skilja på kvalitativ och kvantitativ data, trots att det båda är metoder som kan 
brukas vid insamling och analysering av data. 

Bryman (2011) beskriver den kvantitativa forskningsmetoden är kvalificerad när 
orsakssamband ska tas fram mellan olika variabler. En kvantitativ metod brukar ses 
som den metod som ska vara på frågan varför något är som det är. Exempel på denna 
typ av metoder är numerisk data som behandlar mycket siffror, men också olika typer av 
enkätundersökningar, observationer och experiment. 
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Den kvalitativa forskningsmetoden användas framförallt när forskaren vill ha svar på 
frågan var och hur till skillnad från den kvantitativa metoden är kvalitativa byggd från 
granskningar genomförda via uttalanden eller skrift (Edvardsson et al. 1998). För att 
kunna skapa en djupare förståelse för olika fenomen som är betydande för människan 
inom ämnen där det finns lite eller ingen forsknings alls, är ett exempel på ett område 
där kvalitativ metod blir aktuell. För att kunna verkställa denna typ av metod är det 
centralt att kunna genomföra intervjuer där personer berättar deras upplevelser och 
relationer, men också observationer som skrivs ner på papper för att kunna återberätta 
och skildra verkligheten på ett så korrekt sätt som möjligt. Det finns dock nackdelar 
med både den kvalitativa och den kvantitativa forskningsmetoden. När det gäller den 
kvalitativa metoden är risken för feltolkning större än vid den kvantitativa. Då saker och 
ting kan berättas och upplevas på olika sätt av flera personer. Problemet med den 
kvantitativa metoden är att det kan vara brist på data som gör att slutsatsen inte 
framställer verkligenheten till hundra procent (Biggam, 2008).  

Denna studie kommer att behandla både kvantitativa och kvalitativa 
forskningsmetoder. De kvantitativa data kommer att ligga till stor grund för det resultat 
som kommer att presenteras i syfte till att se över vilka längder som är mest aktuella ur 
fallföretagets synvinkel, men också om det finns längder som köps in men inte har en 
stor efterfråga. Den kvalitativa delen kommer att bestå av intervjuer där syftet är att öka 
kunskapen om fallföretagets inköpsprocesser och hur verksamheten arbetar vid 
utplockning och lagring. Den andra intervjun kommer att äga rum med avsikt för att se 
om det finns likheter och skillnader mellan Nefab och företag X.  

 

2.3 Primär- och sekundärdata  

För att kunna svara på det syfte och frågeställningar som identifieras togs beslutet att 
denna studie behöver både primär- och sekundärdata. Andersen och Schwencke (2013) 
förklarar primärdata som den typ av data som tas fram och undersökas av den person 
som genomför studien. Exempel på primärdata kan vara observationer, enkäter och 
intervjuer. Biggam (2008) menar att sekundärdata däremot är data som är hämtad från 
tidigare forskning, det vill säga att någon annan undersökt något, som sedan används i 
den egna studien, detta kan till exempel vara artiklar, böcker och rapporter. 

Både primär- och sekundärdata kommer att användas i denna studie. Primärdata 
kommer att bestå av intervjuer men också en sammanställning av rådata som kommer 
att behandlas för att kunna ta fram viktiga parametrar för studiens resultat. 
Sekundärdata kommer även den har en betydande roll och kommer att användas i 
avseende med att öka trovärdigheten för studien men också skapa en djupare inblick i 
de ämnen som valts att behandlas. 

 



 

 
 

6 

2.3.1 Litteraturstudie 

Enligt Murray och Hughes (2008) är det lämpligt att hitta information som handlar om 
det ämne som studien berör och då kan litteratursökning i databaser vara ett passande 
tillvägagångsätt. Något som däremot är ytterst viktigt vid litteratursökning är att 
granska de källor som hittats och vara källkritisk. Eriksson och Wiedersheim (2008) 
menar att det kan vara en förmån att påbörja sin studie med sekundärdata, eftersom att 
studien då får ett underlag från tidigare forskning samtidigt som sekundärdata oftast är 
lättåtkomligt och gör att författaren får en förståelse och inblick in i ämnet snabbare. 

En litteraturöversikt kommer att utföras genom att se över vetenskapliga artiklar, 
böcker och eventuella hemsidor som bemöter de områden som valt att studeras. Biggam 
(2008) uppmanar forskare att bruka sig av sekundärdata vid genomförande av sina 
studier och menar att användandet av databaser ökar chanserna för att hitta väsentlig 
information. Även i denna studie kommer databaser att utnyttjas, där sökningarna 
kombinerar sökorden i de olika databaserna (Se Tabell 1). 

Tabell 1. Tabellen visar de databaser och sökord studien har använt. 
Databas Sökord 
Emerald Purchaseing 
ScienceDirect ABC-Analys 
Google Scholar Inventory opimization 
 Sourcing strategies 

Lagerstyrning 
Artikelplacering 
Lagerhantering 
Synlighet i lager 
Streckkoder 
Singel Sourcing 
Multiple Sourcing 
Purchasing timber 

Samtidigt har även en del kurslitteratur använts för en generell inblick i lagerhantering 
och lagerstyrning där bland annat Lumsden (2012) och Oskarsson et al (2013) varit av 
betydande roll. 

2.3.2 Intervjuer  

Att genomföra intervjuer innebär att en kvalitativ studie brukas där information hämtas 
i form av ett personligt möte eller via telefon. Kvale och Brinkman (2014) påstår att 
intervjuer är en datainsamlingsform som är relativt flexibel och samtidigt ofta ger goda 
resultat. Även Bell och Waters (2016) antyder att intervjuer är en metod som är 
fördelaktig att använda vid forskning eftersom att den ger möjlighet till följdfrågor som 
utvecklar och förtydligar svaren ytterligare.  
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Det finns olika typer av intervjuer där frågor ställs på olika sätt som slutligen resulterar i 
olika typer av svar. Vilken typ av intervju som genomförs har ofta sin grund i vilken typ 
av svar forskaren är ute efter från respondenten. Till exempel, vill forskaren ha ja eller 
nej svar eller låta respondenten tala fritt etc. I denna studie blir semistrukturerade 
intervjuer aktuella. Semistrukturerade intervjuer ger respondenten utrymme att tala 
fritt om de frågor som ställs samtidigt som intervjuarens uppgift blir att ställa 
följdfrågor och ha ett aktivt lyssnade (Alvehus 2013). En semistrukturerad intervju är i 
vanligaste fall en intervju som har ett antal förutbestämda öppna frågor med ett team 
som ligger i fokus. Detta team väljs av intervjuaren i förväg (Dalen, 2008); (Alvehus, 
2013).  

Syftet med att utföra semistrukturerade intervjuer i detta fall är för att respondenten ska 
hålla sig till det team som valts av intervjuaren i förväg. Samtidigt vill svar åstadkommas 
med en dialog och följdfrågor som ger intervjuaren en möjlighet att på en djupare nivå 
förstå verksamheten och dess processer för att i slutändan kunna dra en slutsats och 
skapa en nulägesbild.  De frågor som ställs under de två intervjuerna hittas i Bilaga 1. 

Innan intervjuerna påbörjades förklarades studiens och intervjuns syfte för att 
respondenten skulle vara införstådd och bekväm under intervjuns gång. Kvale och 
Brinkmann (2014) hävdar att intervjuaren genom att berätta om intervjun och studiens 
syfte skapar en respekt och förståelse mellan sig själv och respondenten. Samtidigt som 
det skapar ett förtroende hos respondenten som i sin tur kan leda till att denne har mod 
att tala mer öppet. Respondenterna namn kommer heller inte att anges utan vara 
anonymt i syfte till att skydda deras integritet samtidigt som ett större utrymme öppnas 
för att tala mer fritt. 

Den första intervjun genomfördes med en person på Nefab, där intervjun ägde rum i ett 
av konferensrummen på Nefab. Frågorna som ställdes kretsade kring temat inköp. 
Syftet med detta var att få en förståelse kring hur inköpsprocessen ser ut idag, varför 
den ser ut som den gör, för att i sin tur kunna skapa en helhetsbild av flödet. I och med 
syftet med denna studie är att se över inköpsprocessen på fallföretaget var denna 
intervju av stor betydelse för empirikapitlet av denna studie. För att kunna återberätta 
respondentens svar så noga som möjligt spelades intervjun in och sedan transkriberas. 
Alvehus (2013) förklarar att inspelning av en intervju ger chans till intervjuaren att ha 
ett större fokus på att aktivt lyssna och kunna ställa följdfrågor samtidigt som 
transkribering gör att inget viktigt faller bort eller glöms att ta med.  

Den andra intervjun genomfördes med en inköpschef på företag X inom byggbranschen 
som dagligen arbetar med inköp av just virke. Den intervjun utfördes genom 
telefonsamtal som spelades in och sedan transkriberades. Intervjun varade i 10–15 
minuter och frågorna som ställdes var likadan som de som ställdes till Nefab (se Bilaga 
1). Detta för att se om det finns någon skillnad i arbetsprocessen och de svar som gavs.  
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2.4 Metodkritik 

Ejvergård (2003) anser att en studie behöver ha ett antal faktorer för att bevara en 
vetenskaplighet. Detta är bland annat att studien bör ha relevanta variabler samt 
trovärdiga mätningar dessutom är det viktigt för forskaren att vara kritisk mot sin egen 
studie. Enligt Eriksson och Wiedersheim (2014) är validitet och reliabilitet två 
betydande begrepp att utgå ifrån när det kommer till metodkritiken. 

 

2.4.1 Validitet 

Med validitet menar Ejvergård (2003) att det är när studien har granskat det som var 
syftet från början och haft en avgränsning som gör att inte andra parametrar som inte är 
relevanta för studien beaktats. Eriksson och Wiedersheim (2014) förmedlar även att det 
finns två typer av validitet, en inre och en yttre. Den inre avser överensstämmelserna 
mellan begrepp och operationella definitioner. Thurén (2007) tillägger att den yttre 
validiteten syftar till att kontrollera om studien är valid gentemot verkligheten, detta 
kan utredas genom att presentera resultatet för respondenter och aktörer som varit 
medverkande i studien. Ett annat sätt som också kan användas för att se om den 
genomförda studien har validitet är att jämföra slutsatsen med liknade undersökningar.  

För att erhålla en validitet i denna studie är det betydande att granska både 
litteraturundersökningen men också datainsamlingen. När det kommer till 
litteraturinsamlingen har flera källor granskats och jämförts. Dessa källor består av 
både böcker och vetenskapliga artiklar för att få en så djup förståelse och kunskap som 
möjligt gällande det valda temat. För att sedan även kunna skapa en validitet även i den 
externa valideringen genomfördes både en kvantitativ och kvalitativ studie. Detta 
genom att bearbeta och analysera rådata från förtegets affärssystem men också 
genomföra intervjuer för att skapa en bredare förståelse för hela inköpsprocessen och 
lagerverksamheten på bolaget. Tillsammans bidrar det till en tydligare helhetsbild av 
nuläget hos fallföretaget.  

Viktigt att beakta likaså är att beroende på vilka nyckelord och intervjufrågor som valdes 
kan det ha påverkat studiens validitet och resultat. De nyckelord som användes vid 
sökningar i databaser var ord som ansågs ha en betydande roll för studien utifrån det 
syfte som valdes. De intervjufrågor som utsågs, utformades i intention till att ge de svar 
som eftersöktes för att få en klarare inblick i inköpsprocessen men samtidigt håll sig på 
en konkret nivå och inte beröra ämnen som inte tillhörde det aktuella temat.  
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2.4.2 Reliabilitet  

Enligt Thurén (2007) är reliabilitet ett begrepp som beskriver studiens tillförlitlighet 
och trovärdighet. Det innebär att de undersökningar och analyser som verkställts måste 
ha genomförts på ett sätt som bidragit till att resultatet är säkert och trovärdigt. 
Ejvergård (2003) menar att om en studie ska ha hög reliabilitet ska samma resultat 
kunna uppnås vid flera tillfällen av andra som vill undersöka samma sak. Det vill säga 
oberoende av vem som genomför studien ska denne komma fram till samma resultat, 
genom att använda samma angreppsätt. 

För att öka reliabiliteten i denna studie analyserades rådata från företaget som inte 
behandlats tidigare för att på bästa sätt kunna få fram parametrar som är trovärdiga. De 
respondenter som är delaktiga i de genomförda intervjuerna får vara anonyma för att 
öka chanserna till att personerna kan tala med frispråkigt. Dessutom transkriberas och 
spelas intervjuerna in istället för att intervjuaren kontinuerligt antecknar det som sägs. 
Detta för att eliminera risken att något glöms bort att inte tas med men också för att 
intervjuaren ska kunna förstå allt det som respondenten säger. Däremot är det 
angeläget att betona att riktningen denna studie tog kan influerats av vilka sökord som 
valts, hur litteraturen tolkats men också hur intervjuerna interpreterats samt hur de 
rådata som erhölls valdes att bearbetas och analyseras. I och med att forskarna för 
denna studie fick en stor mängd rådata var en avgränsnings nödvändig att genomför och 
att någon annan inte gör samma avgränsning kan inte uteslutas. Dessutom är 
sannolikheten inte stor att samma tolkning och litteraturundersökning utförs på samma 
sätt av andra forskare som utför liknande studie. 

 

2.4.3 Generaliserbarhet  

Wallen (1996) menar att generaliserbarhet syftar till att redovisa om det resultat och 
den slutsats en studie klarlagt även kan tillämpas vid andra tillfällen. Denna studie 
behandlar lagerstyrning samt även en del inom inköp, där det genomfördes två stycken 
intervjuer där den ena är gjord på Nefab vilket är det företag studien arbetar emot 
medan den andra utförts med en inköpschef på ett större bolag. Dock arbetar de i två 
olika branscher men det finns vissa likheter. Exempelvis arbetar båda företagen med 
virke och därför finns det en möjlighet att jämföra dessa två. Eftersom det endast är två 
intervjuer i studien, gör det att generaliseringen drabbas och det kan vara till problem 
när resultatet skall användas på andra företag i branschen. Dessutom befinner sig båda 
företag inom virkesindustrin där förhållanden kan skilja sig åt från andra företag och på 
så sätt påverka generaliserbarheten. Det vill säga att bolag som inte befinner sig inom 
virkesindustrin kan få svårare att tillämpa denna studies resultat. Däremot är 
lagerstyrning är en vital del i denna studie samt är något de flesta av företagen som 
arbetar med produktion använder. Påföljden blir att det kan finnas en möjlighet till att 
hitta moment där det kan vara generaliserbart för andra företag som är verksamma i 
andra branscher än virkesindustrin. Viktigt att beakta gällande denna studie är att det 
endast är två personer från två företag som har intervjuats, vilket kan bidra till att det är 
svårt att generalisera den responsen. För att kunna dra allmänna slutsatser utifrån 
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resultatet skulle fler personer behövts intervjuats för att studiens skulle få ett större 
perspektiv.  

Denna studie har genomförts på så sätt att litteratursökningen har skett ostrukturerat 
och därmed har inget sökblock används. Detta eftersom att det uppfattades svårt att 
hitta information om virkesindustrin med hänsyn till förpackningar i de databaser som 
undersöktes. Därför valdes olika nyckelord som presenteras i Tabell 1 och kombinerades 
i de tre olika databaserna. Detta är dock något som påverkar studiens 
återskapningsförmåga på ett negativt sätt. Eftersom att de sökord som användes in 
denna studie samt de databaser som undersöktes kan bli svåra att återskapa då det inte 
framgår exakt hur många träffar som uppkom av varje sökord och i vilken databas, hur 
många som var likadana samt vilka som valdes bort.  
 

2.4.4 Etik  

Wallen (1996) antyder att det finns en koppling mellan etik och krav på god kvalité när 
det kommer till forskning eftersom att det finns ett antal etiska principer som bör 
beaktas vid insamling av data. Det är ytterst viktigt att i sin studie beskriva för läsaren 
vilken information som är fakta inhämtad från annan forskning och vilken information 
som på egen hand tagits fram genom datainsamling. 

Kvale och Brinkmann (2014) talar också om betydelsen av att genomföra datainsamling 
på ett sätt där alla inblandade parter känner sig bekväma och fått den information som 
behövs för att åstadkomma en trygghetskänsla om till exempel en intervju ska äga rum. 
För att åstadkomma detta kommer respondenterna i denna studie att vara anonyma, då 
detta har utlovats i förväg.  

Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna dessutom att allt som sägs 
under intervjun behandlas konfidentiellt och att den inspelade intervjun kommer att 
raderas efter transkribering. Kvale och Brinkmann (2014) menar att med konfidentiella 
intervjuer ska namn och andra personliga uppgifter skyddas samt att de inspelningar 
som utförs raderas efter transkribering. 
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3 Teoretisk bakgrund 
 

3.1 Godsmottagning  

De flesta tillverkande företag har en så kallad godsmottagning där det inköpta godset 
anländer till när det kommer fram. Nästa steg brukar hos de flesta företag vara en typ av 
ankomstkontroll. Hur utförlig kontroll som genomföras varierar beroende på hur 
mycket plats som finns vid ankomsten, tid och vilket typ av produkter det är. Vissa 
produkter kan kräva högre kontroll än andra till exempel om det är dyrare. En 
ankomstkontroll görs i syfte till att undersöka om godset är rätt, i rätt kvantitet och i 
gott skick. När en kontroll är slutförd placeras sedan artiklarna på lagerplatser eller 
transporteras direkt ut i produktion om de ska användas direkt Oskarsson et al., (2013). 

 

3.2 Lagerhantering 

Lagerhantering är en central faktor när det kommer till logistiken på ett företag då 
lagring av artiklar binder företag i kapital, däremot kan lagerhållning av material 
behövas när det finns en variation mellan produktion och den verkliga efterfrågan 
Storhagen (2003). Jonsson och Matsson (2016) understryker vikten av att lagring 
grundas på metoder och normer som fastställer var och hur artiklar ska placeras i ett 
lager. Att välja en placering på en artikel bör göras med en baktanke, då det kan 
underlätta hantering och förflyttning vilket i sin tur minskar hanteringskostnader. 
Dessutom behöver företag som använder sig av lagring också bestämma vilket typ av 
plockplats som artiklarna ska ha. Det finns fasta lagerplatser men också flytande 
lagerplatser, även en kombination av dessa två går att använda. 

 

3.2.1 Fasta- och flytande lagersystem 

En fast lagerplats betyder att en artikels plats i lagret är förutbestämt och att den 
specifik artikel alltid finns på samma lagerplats. Ett flytande lagersystem däremot är att 
det material som kommer in till företaget får en “slumpmässig” plats det vill säga en 
plats i lagret som är ledig. Båda dessa metoder har för- och nackdelar. En fast lagerplats 
bidrar till väldigt låga administrativa kostnader då samma artikel ska till samma plats 
varje gång, men förutsätter att lagerytan på företaget är stort då det ska finnas utrymme 
att lagra alla artiklar på specifika bestämda platser. Detta kan bidra till att lagerytan är 
större än vad som behövs om många artiklar inte alltid finns hemma och på så sätt står 
tomma. Det flytande lagersystemet kräver till skillnad från fasta lagersystem en större 
administrativa hantering då rätt artikelnummer måste hamnar vid rätt lagerplats. 
Dessutom om lagerplatserna är olika stora etc. krävs det att rätt artiklar ska placeras på 
en lagerplats som är lämpat för just den typen av artikel och den kvantiteten. Fördelen 
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med flytande lagerplatser är att FIFO kan tillämpas och då kommer de artiklar som kom 
in till lagret först att också användas/tömmas först och på så sätt kan man minska till 
exempel rost och att artiklar blir dåliga (Oskarsson et al., 2013).  

Det tredje lagersystemet som kan användas som är en kombination av flytande och fasta 
lagerplatser, är ett så kallat blandsystem. Ett blandsystem fungerar på så sätt att till 
exempel stora och tunga artiklar eller höga kvantiteter har en fast lagerplats som med 
jämna mellanrum fyllas på när behöver öka. Medan andra artiklar i lagret har flytande 
lagersystem och fylls på i slumpmässiga lagerplatser. Genom att företaget utnyttjar båda 
dessa tillvägagångssätt använder man sig blandsystem. Ett blandsystem är 
förekommande hos de verksamheter där lagret inte är automatiserat och kräver mindre 
administration. Allomfattande för dessa tre system är att företagen måste ta 
administrativa informationssystem som håller reda på kvantitet av artiklar och 
lagerplatser, som till exempel om en artikel har flera lagerplatser (Oskarsson et al., 
2013). 

3.2.2 Artikelplacering  

Oskarsson et al., (2013) talar om att betydelsen av artikelplacering och att det behövs 
rutiner för hantering och styrning av artiklar i ett lager. För att skapa detta kan företag 
använda sig av olika bedömningar och kännetecken för att dela in alla sina artiklar i 
olika grupper. Genom en gruppering och uppdelning kan man hantera artiklarna efter 
hur centrala de är för verksamheten och på så sätt kunna anpassa lagerplatser och det 
operativa arbetet kring artiklarna. Att klassificera och se över de artiklar som finns på 
lagret kan ligga till grund för olika beslut som behöver tas gällande artiklarna som finns 
på lagret. Ett sådant beslut kan vara utfasning, vilket innebär att artiklar som inte 
omsatts under en väldigt låg tid fasas ut och kasseras.  Detta görs eftersom att dessa 
typer av artiklar ligger och kostar pengar samtidigt som de tar upp lageryta. Med hjälp 
av artikelklassificering kan också rätt lagernivåer bestämma och anpassas efter enskild 
artikel. Samtidigt kan även artiklar som klassas som högt prioriterade få en högre 
servicegrad men också att hanteringen av artiklar blir lättare då man vet vilka artiklar 
som behöver extra övervakning, uppföljning eller liknande.  

Lumsden, (2012) påstår att det finns totalt nio principer som företag kan användas sig 
av för att avgöra hur och vart artiklar ska placeras i lagret. Nedan beskriv några av dem. 

  

Likhetsprincipen 

Likhetsprincipen kan minimera hanteringskostnader enormt mycket men kräver dock 
en genomgripande analys över kunders köpmönster. Denna princip går ut på att lagra 
artiklar som köps eller beställs samtidigt nära varandra. Det vill säga om en kund vill ha 
artikel A är chansen stor att denne också behöver artikel B och C för att fullborda en 
produkt. Genom att placera dessa tre artiklar nära varandra minskas hanteringstiden i 
form av att körsträckan vid plockning blir mindre och dessutom vet plockaren vart 
artiklarna ligger och behöver inte ta reda på det. Likhetsprincipen kan också tillämpas 
på artiklar som kommer in från leverantör samtidigt och på detta sätt minimerar man 
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påfyllningstiden. Likhetsprincipen bör däremot inte brukas om artiklarna är väldigt lika 
varandra, då det finns risk för förväxling av material vid inlagring eller plockning 
(Lumsden, 2012). 

 

Familjegruppsprincipen 

Den princip bygger på att artiklar som har liknande egenskaper ska lagras vid varandra. 
Till exempel om artiklar med liknande dimensioner eller det material som kräver 
särskilda lagringsmiljöer lagras tillsammans kan hanteringen bli mer effektivt. Detta då 
samma utrusning används och i och med att artiklarna är lika kan de komma att 
användas vid samma tillfälle och på så sätt minska hanteringstiden (Lumsden, 2012). 

 

Storleksprincipen 

Storleksprincipen grundar sig i att stora och tunga artiklar bör lagras där de är 
lättåtkomliga och helst nära utskeppning eller sitt användningsområde. Orsaken till 
detta är att denna typ av material är i högsta grad dyrare att hantera än övriga artiklar. 
Genom att minimera avståndet för förflyttning och ha en plats som är lättåtkomlig 
minskas kostnader i till exempel tid, då förflyttningen sker snabbare (Lumsden, 2012). 

 

Popularitetsprincipen 

ABC-uppdelning och popularitetsprincipen bygger på liknande system. Vid en sådan 
princip placeras artiklar som A-klassificeras till exempel nära utleverans och artiklar 
som C- klassas nära inleverans, för att minska transportarbete. Det är däremot viktigt 
att veta att popularitetsprincipen bör användas endast som en ständig analys av 
artiklarnas plockfrekvens utförs (Lumsden, 2012). 

 

Traditionell ABC-klassificering  

ABC-klassificering innebär att utgå från artiklarnas volymvärde, där analysen grundar 
sig i att se över artiklarnas volym under en viss period och sedan multiplicera detta med 
deras värde. Genom att använda en ABC-klassificering kan företag gruppera artiklarna 
för att sedan tillämpa olika strategier som i sin tur kan förbättra eller underlätta 
lagerhanteringen. Vid en ABC-klassificering brukar artiklar delas upp i tre grupper A, B, 
och C och dessa beskrivs nedan (Lumsden, 2012):  
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Klass A: om en artikel anses vara A-klass blir viktig för företagen då den har högst 
efterfrågan och lagras minst. Dessutom bör dessa artiklar ha en kort leveranstid och hög 
lagertillgänglighet. 

Klass B: dessa artiklar har medelhögt volymvärde och är inte lika viktiga för företaget att 
ha en hög lagertillgänglighet då de verken har en låg eller hög efterfrågan.  

Klass C: är produkter med väldigt lågt volymvärde och är inte artiklar som företagen bör 
lägga störst fokus på. Dessutom brukar dessa artiklar också i många fall vara dyra och 
lagerhållningskostnaden kan bli stor. 

Olhager (2012) menar att vid en ABC-analys visar det ofta sig att omkring 20 procent av 
företagens artiklar står för 80 procent av volymvärdet. Detta ger företagen en bild om 
hur fördelningen ser ut och om det möjligtvis finns artiklar som inte bör lagerhållas alls. 
Genom att genomföra en ABC-klassificering kan företagen se över faktorer såsom 
servicegrad, orderkvantiteter, beställningspunkter och säkerhetslagar för olika artiklar 
beroende deras klass.  Dessutom är syftet med en artikelklassificering är att maximera 
servicegraden för de artiklar med högst volymvärde samt att minska lagerkostnader i 
form av att exempelvis eliminera produkter som inte är särskilt lönsamma Erel och 
Guvenir (1998) samt Oskarsson et al, (2013) påstår att företag inte bör basera sin 
lagerstyrning på endast att volymvärde då det kan ha sina nackdelar med tanke på att 
ABC-analysen inte ger en helhet. Detta eftersom att ABC-klassificering inte tar hänsyn 
till bland annat lönsamhet och uttagsfrekvens från lager. Att endast utgå ifrån ABC-
analys kan bidra till en icke effektiv lagerhantering. 

 

Dubbel ABC-klassificering  

Med tanke på att företag kan få felaktiga resultat om de endast tar hänsyn till 
volymvärdet i sin klassificering av artiklar. Vid en så kallad dubbel ABC-analys kan detta 
problem undvikas då den analysen tar i beaktande företagets uttagsfrekvens och 
lönsamhet (Ye Chen 2006). Mattsson (2003) antyder att en dubbel ABC-klassificering 
ger mer rättvis fördelning av artiklarna, eftersom att man kan använda två faktorer vid 
klassificeringen och inte bara volymvärdet. Exempelvis kan volymvärde tillsammans 
med plockfrekvens användas. Vid en sådan analys kan artiklar särskiljas beroende på 
om det har högt volymvärde och hög plockfrekvens eller om de har låg klockfrekvens 
men ett högt volymvärde.  

• AA-klassen syftar till artiklar med stora volymvärden och som säljs ofta och har 
ett jämnt flöde. 
 

• AC-klassen är artiklar med högt volymvärde men med låg försäljningsfrekvens. 
 

• BB-klass motsvarar de artiklar som har medelhögt volymvärde och medelhög 
försäljningsfrekvens. 
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• CA-klassen passar in på de artiklar som har ett lågt volymvärde men en hög 

försäljnings. 
 

• CC-klassen motsvarar artiklar med lågt volymvärde, säljs inte ofta och har 
oregelbunden försäljning. 
 

 
 
 

3.2.3 För och nackdelar med ABC-analys 

Det finns både för och nackdelar med ABC-analyser. Storhagen (2003) betonar 
framförallt att fördelen är att artiklar med högt volymvärde kan få högre service genom 
att bland annat alltid se till att artikeln finns på lager. Vidare är säkerhetslagernivåer en 
betydande faktor då företagen genom ABC-klassificering kan avgöra hur höga 
säkerhetslagar olika artiklar bör ha beroende på vilken klass de är i. Andra fördelar är 
klassisk ABC-analys samt dubbel ABC-klassificering är att artiklar som inte säljer bra 
eller inte säljer alls kan avlägsnas, lagervärden kan minskas som i sin tur bidrar till 
mindre kapitalbindning och sist men inte minst kan inköpskostnader reduceras. 

Nackdelar däremot är att ABC-analyser inte tar hänsyn till produkternas livscykel och 
vid traditionell ABC-analys blir inte grupperingen rättvis då endast volymvärdet 
beaktas. Dessutom kan det vara vissa produkter som kompletterar varandra men 
klassas i olika grupper, det vill säga om den ena artikeln är i A-klass och den andra i C-
klass och produkten i C-klass inte finns på lager, kan det leda till förlorad försäljning på 
A-produkten (Storhagen 2003). 

 

3.3 Synlighet i lager 

Att öka synligheten i lager blir allt mer aktuellt för förtagen idag. Idealiseringen och den 
globala konkurrensen sätter stor press på företag att ständigt utvecklas inom den 
tekniska delen för att bevara sin plats på marknaden. Det finns olika system som kan 
användas av företag för att öka synligheten och vetskapen om vad som finns på lager 
och vad som produceras etc. Idag är datorer en central del i de flesta bolagen men det 
blir också allt vanliga med olika typer av handscanner, surfplattor och andra 
elektroniska hjälpmedel. Genom att använda dessa typer av föremål kan de anställda på 
företaget effektivisera och bli mer flexibla i sitt arbete samtidigt som de kan 
kommunicera med flera olika enheter för att få den information som behövs. Till 
exempel kan ett system visa om en artikel är slut på en lagerplats vilken annan 
lagerplats samma artikel finns på, eller visa en inköpare vilka produkter som behöver 
köpas in då lagersaldot nått sin beställningspunkt. En annat tillvägagångsätt som bli allt 
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vanligare för företag att använda är olika typer av identifieringssystem. Dessa 
identifieringssystem ger möjlighet att genomföra olika typer av ärenden, som bland 
annat att kunna identifiera en artikel, ge information om artikel sam effektivisera 
inlagring och plockning. Det finns olika typ av identifieringssystem och det vanligaste är 
RFID, streckkod och QR-kod (Wallberg 2015).  

 

3.3.1 Streckkod  

Chen (2008) förklarar att en streckkod är en serie av varierande storlek av svarta och 
vita ränder som tillsammans skapar en kod som kan läsas med hjälp av en scanner. En 
streckkod fungerar på så sätt att när en streckkod scannas skapas en laserreflektion av 
streckkoden som gör att scannern kan utläsa koden. Det finns olika typer av streckkoder 
och EAN (European Article Numbering) är en av de vanligaste som består av 8 eller 13 
numeriska siffror. Beroende på hur många siffror de finns kan det lagras olika mycket 
information i streckkoden. En streckkod kan oftast tala om för scannern vilket 
artikelnummer denna produkt har, vilket datum den tillverkades, kvantitet och till 
exempel vilken lagerplats artikeln har. 

Det finns givetvis både för och nackdelar med en streckkod. Hunt et al (2007) menar att 
streckkoder är relativt billigt att köpa för företagen, det fungerar på någon meters 
avstånd att scanna av, samtidigt som scanningen sker snabbt och kan användas inom 
flera områden. Nackdelarna däremot är att streckkoder är känsliga för skymd sikt, 
smuts och skador men också att det inte ryms väldigt mycket data i en streckkod. 

 

3.3.2 Affärssystem 

Magnusson och Olsson (2005) menar att för att företag ska kunna tillämpa 
digitalisering och synlighet i sin verksamhet är affärssystem en central faktor. 
Affärssystem är det system som ger företaget möjlighet att behandla information allt 
från tidsrapportering till hantering och beställning av material. Affärssystemet är oftast 
nyckeln till verksamhetens utveckling och kan många gånger ha en betydande roll i hur 
effektivt ett företag är då mycket av den information och data som de anställda behöver 
för att förbättra bolaget endast kan tas fram genom affärssystemet. Dessutom är det inte 
ovanligt att många av de förbättringsförslag som finns på ett företag ligger i IT-frågor 
där syftet är att öka synligheten och underlätta vardagligt arbete och därför blir 
affärssystemet återigen ett av de absolut viktigaste elementen hos företaget. 
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3.4 Logistikkostnader  

I samband med globaliseringen blir det idag allt mer viktigt för företag att bli mer 
kostnadseffektiva. Detta kan uppnås genom flera olika faktorer. Att se över den egna 
lagerverksamheten och eliminera slöseri i form av för höga inköpskvantiteter eller 
processer som inte bidrar till värde för kunden. Att effektivisera lagerstyrningen är 
däremot inte lika lätt som det oftast uppskattas till att vara. Detta eftersom att grunden 
till en förbättring gällande lagerhållningen ligger i förståelse och analys av flertal 
förhållanden som behandlar lagrets tillvaro, det vill säga hur ser vårt lager ut och vad är 
meningen med det. Samtidigt som man behöver ta reda på hur lagret påverkar 
resterande enheter och intressenter på företaget (Storhagen, 2003).   

Oskarsson et al., (2013). hävdar att det finns fyra typer av kostnader när man talar om 
logistiken på ett företag och beskriver dessa som: 

 

• Lagerföringskostnader: är kostnader för materialet som finns på lager. Här 
räknas kapitalbindningen med som en betydande faktor. Kapitalbildningen är 
kostnad eftersom att förteget köpt in material som de inte sålt och då ligger ute 
eller binder kapital vilket kan ses som en risk ur ett företagsperspektiv. Dessa 
risker kan vara i form av svinn, kassationer, försäkringar eller att produkten inte 
säljs. 
 

• Hanteringskostnader: syftar till det kapital som går åt för att driva ett lager. Det 
kan vara kostnader för lageryta, den personal och utrustning som behövs för att 
hantera lagret men också alla transporter som sker inom samma 
produktionsanläggning. 
 

• Transportkostnader: består av alla utgifter som företaget har gällande 
administration och verkställande av transporter. Till detta räknas både externa 
transporter som är till kund eller från leverantör men också transporter som sker 
internet mellan olika anläggningar. 
 

• Administrativa kostnader: till dessa kostnader räknas allt det administrativa 
arbetet, som består av orderhantering, fakturering, löneutbetalning till personal, 
uppföljning etc.  

 

3.5 Lagerstyrning 

De Vries (2007) utförde en studie på tio företag som hade som att mål att se över om en 
implementering av en mer modern lagerstyrning i verksamheten kunde bli aktuell. 
Resultatet blev att det fanns potential men också att det fanns vissa förhållanden som 
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kunde komma att försvåra en sådan implementering. Det var faktorer som bland annat 
brist på kunskap kring tillvägagångsätt som kunde förbättra lagerstyrningen, hur en 
SWOT analys utförs och otillräcklig data gällande de nuvarande processerna. 

Jonsson och Matsson (2014) tar också upp att implementering av effektiv lagerstyrning 
inte alltid är lika lätt att genomföra på ett resultatrikt sätt som många företag tror. 
Jonsson och Matsson (2014) har i sin studie tagit fram ett flertal faktorer som anses 
begränsa implementeringen av mer effektiv lagerstyrning. De rankas i fallande ordning: 
osäkra prognoser, ojämna utleveransvolymer, långa leveranstider, osäkra leveranstider, 
stora orderkvantiteter och stora uttagskvantiteter. Varför företagen har svårt att komma 
förbi dessa hinder beror på tidsbrist, låg kunskapsnivå, bristfälligt systemstöd som i sin 
tur bör upprätthålla saldokvalité men också i vissa fall saknas engagemang från 
ledningen för att motarbeta de svårigheter som finns. Rajeev (2008) talar också om 
svårigheten med implementering av lagerstyrning och menar att främst orsaken ligger i 
dålig kvalité gällande prognoser och slumpmässiga rutiner vid inköp. Även Rajeev 
(2008) talar om den tekniska delen, där system för synlighet inte finns eller 
utbildningen för dessa datakunskaper saknas. En svag styrning och engagemang av 
ledningen ses som ännu en broms för en framgångsrik implementering av lagerstyrning.  

Det finns även forskning som syftar till att se om det verkligen finns en koppling mellan 
en implementering av ett mer effektivt lagerstyrningsätt och företagets ekonomiska 
ställning efter det. Vastag och Whybark (2005) verkställde en studie där ungefär 1200 
företag deltog för att just se om företagets ekonomiska resultat skulle bli bättre efter en 
omställning gällande lagerstyrningen. Resultatet visade att det finns en koppling mellan 
dessa två, där flera aktiviteter i verksamheten förbättras när en sådan implementering 
genomförs till exempel synlighet det vill säga bättre koll på lagersaldon. Däremot visar 
studien också att det krävs mycket mer än endast en effektivisering av lagerhållningen 
för att företag ska påvisa mycket goda ekonomiska resultat och prestera i stora drag 
(Vastag och Whybark, 2005). 

Oviamathi (2014) menar att för att uppnå den mest optimala lagerstyrningen är 
kartläggning av hela värdekedjan ett betydande element. Denna visuella kartläggning 
bör fullföljas genom första inköp av en artikel tills den blir färdig produkt och når till 
kund. Kartläggandet börjar med att segmentera inköp av material för att på så sätt 
kunna optimera sitt lager det vill säga ha rätt artiklar i lager och i rätt kvantitet. Nästa 
fas i kartläggningen blir att införa ett affärsprogram som kan synliggöra information för 
att till exempel upprätthålla korrekt saldo i lager, tillämpa FIFO eller använda sig av 
kanban-system. Det sista steget i kartläggningen är att artikelklassificering av sina 
produkter. Det betyder att man delar upp artiklar med hänsyn till olika faktorer till 
exempel artiklar som säljer bäst. Genom att göra en klassificering på det kan man då 
bland annat lägga de artiklar lättåtkomliga i lagret, nära sitt användningsområde etc. 
Oviamathi (2014) påstår att ett multinationellt företag lyckades minska sitt 
rörelsekapital med cirka 50 procent genom att använda just dessa faser i sin 
kartläggning av verksamhetens flöden. 
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3.6 Inköp 

Inom området inköp finns det en mängd olika områden och processer. Smeltzer & 
Ogden (2002) beskriver att det finns 15 olika processer inom inköp, där den första 
processen är att skriva en arbetsbeskrivning eller en produktspecifikation. Därefter skall 
ett urval av möjliga leverantörer genomföras, samt att se om det finns en möjlighet att 
förutse leverantörens framtida förmåga att leverera. Processen innehåller även att 
inköparen måste ha tillit till att leverantörenens resultat är kontinuerligt, samt att ett 
flexibelt leveransschema kan utarbetas. Det finns även en process kopplad till 
transporter, där det gäller transporter från en plats till en annan. Smeltzer & Ogden 
(2002) framhäver även fler processer kopplade till inköp exempelvis förhandla priset, 
jämföra olika leverantörers förmåga att klara de krav köparen ställer.  

Det finns två huvudsakliga strategier när det berör val av antalet leverantörer. Heese 
(2015) menar att när ett företag använder endast en leverantör kallas det för singel 
sourcing, medan när ett företag använder två eller fler kallas det för multiple sourcing. 
Några av de möjliga fördelar singel sourcing erbjuder är reducerade 
produktionskostnader, lägre lager genom utnyttjandet av just-in-time (JIT) samt en 
möjlighet till att inkludera leverantören i förbättringsarbete. Detta i kombination med 
en starkare relation samt reducerade administrationskostnader. Dock minskar multiple 
sourcing företagets riskexponering, därmed får företaget ett bättre skydd mot oväntade 
händelser enligt Heese (2015). Treleven & Bergman Schweikhart (1988) anser att valet 
av strategi är personligt för varje organisation/företag, då strategin skall baseras på de 
förutsättningar företaget. De menar även att strategin skall anpassas på detaljnivå, där 
anpassningen skall ske efter vilken typ av material/produkt företaget köper in. Detta 
innebär att varje produkt/material skall använda en individuell strategi.  

 

3.7 Beslutsprocess gällande val av leverantör 

Probert (1996) presenterar en metod, där det föreslås en process för att besluta om ett 
företag skall producera eller köpa färdiga komponenter. Metoden innehåller fyra olika 
steg där det första steget innebär att företaget skall göra en inledande bedömning om 
företagets plats på marknaden. Vilket innebär att samla in data angående det egna 
bolaget, konkurrenter och leverantörer. Detta tillsammans med en utvärdering av de 
strategiska frågorna företagen, där eventuella motgångar och medgångar måste 
inkluderas. Det andra steget är en intern och extern analys, vilket innebär att identifiera 
tillverkningsprocesser samt fördelning av kostnader samt placering i konkurrens/vikt 
matrisen inom teknik. Där matrisen innehåller hur konkurrenskraftig teknologin är 
samt hur viktig teknologin är för företaget enligt Probert, Jones & Gregory (1993). Det 
tredje steget handlar om att utvärdera de strategiska inköpsalternativ företaget ställs 
inför utifrån informationen det andra steget gav. Det fjärde och sista steget innebär valet 
av den optimala strategin utifrån de förutsättningarna de tidigare stegen har förtydligat 
(Probert, Jones & Gregory 1993). Utöver metoden krävs det att det finns en integration 
med ledningen samt stöd från de befintliga finansiella modeller företaget använder. Tre 
av de steg som presenterades ovan bygger på analyser av de tillverkningstekniker 
branschen använder. Det sista steget är en kostnadsmodell av verksamhet vilket ger en 
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bedömning av effekterna av beslutet, där det inte är endast kostnadsperspektivet utan 
även affärsförhållandet tas i beaktande. 

McIvor & Humphreys (2000) presenterar en egen modell för val av leverantörer, där 
denna modell består av fem steg. Där det första steget innebär att identifiera viktiga 
prestandakategorier, där kategorierna är nödvändiga för att specificera både design och 
tillverkningen av komponenter. Dessa kategorier ger en tydlig indikation på hur 
kompatibla leverantörsorganisationen och inköpsorganisationen är. Detta är en 
avgörande grund för hur karaktärerna av relationen mellan köparen och leverantören. 
Det andra steget innebär att rangordna leverantörerna efter den tekniska kompetensen 
samt deras förmåga att kunna leverera produkten. Prestationen av möjliga leverantörer 
både interna och externa bedöms samt utvärderas efter de kategorierna och kriterier det 
första steget identifierade. Det tredje steget handlar om att jämföra både interna och 
externa kapaciteten hos de leverantörer som uppfyller kriterierna bäst. McIvor & 
Humphreys (2000) anser att uppfyllelsen av kriterierna skall baseras på poäng, där de 
med den högsta poängen skall baseras på företaget som upplevs att uppfylla kriterierna 
bäst och därefter en fallande skala. Detta skall möjliggöra att företag kan jämföra 
möjliga leverantörer med de som anses vara bäst på världen på det området. Det fjärde 
steget behandlar analyser av leverantörers organisation, där syftet med detta är att 
bedöma den profil leverantörens organisation har där det handlar om att hitta relevanta 
egenskaper och analysera dessa för att kunna upprätta ett nära samarbete med 
leverantören. Det sista steget handlar om att analysera totala inköpskostnaden även om 
McIvor & Humphreys (2000) medger att detta steg inte är komplett och att det krävs 
mer forskning för att skapa en rättvis bild.  

 

3.8 Inköp inom skogsindustrin  

Enligt Helstad (2006) karakteriseras skogsindustrin av höga grad av oförutsägbarhet, 
där inköparen uppfattar inköpen att vara i konstant flöde. Sågverk är starkt beroende av 
flertalet leverantörer s.k. multiple sourcing, då leverantörer är generellt privata 
skogsägare och därav kan inte sågverk använda varken single eller dual sourcing. För att 
hantera ett osäkert utbud hos leverantören kan buffertstrategier och ett arbete med 
förbättra processerna kan minska osäkerheten på marknaden. Helstad (2006) menar att 
det finns två huvudtyper av osäkerheter där den ena är brister i informationsutbyte 
samt relationer med leverantörer och kunder. Den andra typen är väderförhållande och 
kvalitetsproblem. Dessa osäkerheter kan påverka i stor utsträckning och därav arbetar 
sågverken med att förbättra sina processer och använda buffertar för att minska 
osäkerheten. De områden förbättringar av processer kan appliceras är att utveckla och 
utarbeta närmare relationer med leverantörer. Detta tillsammans med ett förbättrat 
informationsutbyte både internt och externt. Det kan även kräva att företaget skapar en 
ny organisationsstruktur samt en förbättring av åtgärdsinstruktioner samt prislistor 
(Helstad 2006). 
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4 Empiri  

4.1 Nulägesbeskrivning  

Nuläget på Nefab ser ut på så sätt att det finns en del som består av produktion det vill 
säga där självaste förpackningen framställs och en kapavdelning där virke kapas i de 
längder som efterfrågas. Vad som ska produceras får arbetarna reda på genom 
produktionsorder där det står vilket material som ska användas, vilken tjocklek och 
längd det ska vara på virket och hur mycket som behövs. Genom att få veta vilken typ av 
virke (typ av trä) som ska användas och tjockleken, bestämmer arbetarna utifrån 
informationen de fått på ordern vilken längd de bör använda för att kapa fram rätt 
längd. Att välja en passande längd görs utifrån vad som anses kunna bidra till minst 
spill om den längd som efterfrågas ska kapas fram. Spillet kan vara allt från några 
centimeter till flera meter. Idag väljer arbetarna själva vilket virke de tror passar den 
specifika ordern bäst med hänsyn till att spillet blir så lite som möjligt. 

Virket lagras innan och hämtas när det är dags att kapa materialet. Under studiens gång 
har Nefab börjat strukturera om i sitt lager och placerat artiklarna med hänsyn till totalt 
använda kubikmeter samt andra unika faktorer såsom att vissa längder inte går igenom 
kapningen utan går direkt till produktion och då lagras närmast ingången till 
produktion. Dessutom lagras virke som är mer känsligt mot fukt och vatten under tak 
medan det annat virke ligger ute på “gården” det vill säga på företagets mark och inte 
under tak.   

 

4.2 Dataanalys 

I denna studie genomfördes 64 stycken ABC- analyser där det var två olika typer, där 
den ena bestod av hur ofta vissa längdintervall uppstod. Den andra typen består av 
summan för den totala längden för varje dimension, där intervallet ökade med 300 mm 
för varje längdintervall, vilket gäller för båda ABC-analyserna. Beroende på att vissa 
längder i vissa dimensioner är överrepresenterade, vilket påverkar fördelningen av 
längdintervallen. Detta gör att vissa grupper blir större än de tilltänkta 80 procent och 
därmed kan A-gruppen bli upptill 97 procent medan C-gruppen försvinner samt B-
gruppen blir även den mindre. Dock är detta endast ett fåtal undantag utan det normala 
intervallet för A-gruppen är mellan 75 procent-85 procent medan B-gruppen har ett 
normalläge mellan 9 procent-18 procent. Slutligen är ett normalläge för C-gruppen är 
mellan 3 procent-8 procent. Det har även skett en bort sortering av dimensioner 
eftersom de inte är representerade i någon av de enkla ABC-analyser som genomfördes.  

För att kunna besvara de frågeställningar som ställdes inför studien, blev det aktuellt 
med en dubbel ABC-analys där båda de enkla ABC-analyserna togs i beaktning. Detta 
ledde till att analyserna byggdes med en matris med två axlar där den så kallade x-axeln 
döptes till summa och den så kallade y-axeln döptes till antal. Dessa axlar baserades på 
de båda enkla ABC-analyserna vilket är grunden för de dubbla ABC-analyserna. Där alla 
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dimensioner parades ihop efter de grupper dimensionerna där blir de grupper som döps 
till AA, AB, AC, BB, BC och CC. Det blir sedan en rockad beroende på placering i vilken 
enkel ABC-analys.  
	

4.3 Intervju 1-Nefab 

 
När det kommer till självaste inköpsprocessen idag jobbar Nefab mot kundorder. För att 
ha vetskap om lager och produktion finns ett affärssystem som stödjer detta, men 
inskrivningen av ankommet gods sker manuellt. Inköparens uppgift är att kolla i 
systemet om det är några i produkter som har underskridit sina lagernivåer som finns 
på alla virkesartiklar. Utifrån de görs en beställningsorder med hänsyn till ett givet antal 
leverantörer eller om det är en monopolsituation, handlar det att ha kontrakt på 
artiklarna, där det krävs att uppfylla vissa volymkvoter eller om man har kontrakt med 
flera leverantörer, kollar man vart artikeln beställde senast för att kunna jämna ut 
mängden.  
 
Idag har Nefab ett halvdussin leverantörer och relationerna är långvariga. Kontraktet 
med leverantörerna skrivs i början av varje kvartal i en form av ett ram-avtal där det 
kontrakteras över ett visst pris och volym under en viss period. Det blir en 
förfrågningsprocess vid varje kvartal där priset är en stor faktor. Däremot är det viktigt 
att benämna att Nefab dag inte alltid kan få de längder som de vill ha utan det som finns 
att köpa från sågverken beroende på de träd som sågats ner.  
 
Som det ser ut idag är det affärssystemet som bestämmer när Nefab ska genomföra en 
beställning och den beställningen innehåller en eller flera olika virkesorter, med syfte 
till att fylla en hel lastbil. Det vill säga ibland görs beställningar på virke som inte nått 
sin beställningspunkt för att kunna fylla en lastbil. Ledtiden hos de flesta leverantörer är 
cirka fem veckor och lastbilar ankommer med virke ett flertal gånger i veckan.  
 

4.4 Intervju 2- Företag X 

 
Inköpsprocessen på företag X ser i nuläget ut på så sätt att prognoser genomförs årligen 
för att fastställa vad som bör köpas in. Därefter läggs beställningar utifrån vad 
sågverken kan leverera och för att fylla en lastbil med släp. Idag har företaget en ledtid 
på cirka fem dagar och det ankommer gods cirka två gånger i veckan. De har cirka tio 
leverantörer att välja på och relationerna med dessa är långvariga.  
 
Företag X jobbar mest med order och prognossystem, där det skapar en order överlag 
och där står det vad och när behöver beställas och sedan skjuts det in i affärssystemet 
där själva ordern skapas och skickas till leverantörerna. När godset ankommer checkas 
det av mot fakturan manuellt om det som ankommit är det som beställts, eventuella 
avvikelser rapporteras in till systemet.  
  
Respondenten till företag X benämner också att hen tror att utvecklingen för 
virkesindustrin kommer vara att öka synlighet och använda sig av mer teknik för 
lagerhållning och inköp. Respondenten betonar att streckkoder skulle kunna vara en 
aktuell teknik att använda för att få en större vetskap om vad som finns i lager, vad som 
bör köpas in etc. Däremot anser respondenten att detta måste bli en standard inom 
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virkesindustrin för att det är sågverken i sådana fall som måste ge virket ett 
artikelnummer för att det sedan ska bli hållbart för kunderna. Det vill säga det skulle 
inte fungera, att när godset ankommer till kund ska godsmottagaren ge varje bräda ett 
artikelnummer, då detta skulle ta för lång tid.  
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5 Analys 

  
Att lagerverksamheten och den artikelplacering som ett företag har, har stor inverkan på 
verksamheten och dess kostnader är något som styrks av flertal författare bland annat 
Storhagen (2003), Jonsson och Matsson (2016) och Oskarsson et al., (2012). 
Fallföretaget anser idag att de köper in för många olika längder på virke som i sin tur 
inte kommer till användning i produktion eller bidrar till ett stort spill. Kostnaderna 
som då uppstår är i form av kapitalbindning och lagerkostnader eller att Nefab köpt in 
längder som i sin tur ger ett stort spill och kan då ses som förlorat kapital då en stor del 
av produkten inte går att använda. 
  
Nefab har idag ett fast lagersystem, det vill säga att artiklarnas lagerplats är 
förutbestämt. Ett fast lagersystem lämnar bidrag till låga administrativa kostnader då 
samma artikel ska till samma plats varje gång. Däremot för att kunna använda detta 
lagersystem måste företaget ha en stor lageryta. Detta kan många gånger orsaka att 
lagerytan är större än nödvändigt för att många artiklar inte alltid finns hemma och på 
så sätt står vissa lagerplatser tomma (Oskarsson et al., 2013). Även i Nefabs fall är 
lagerytan stor och idag placeras en stor del av virket ’’ute på gården’’ och med det menas 
att det inte är specifika och utsatta lagerplatser utan att gården är relativt stor och då 
kan virke som inte behöver vara under tak placeras där de är lättåtkomligt för en truck. 
  
Alltomfattande för dessa tre system är att företagen måste ha administrativa 
informationssystem som håller reda på kvantitet av artiklar och lagerplatser, som till 
exempel om en artikel har flera lagerplatser (Oskarsson et al., 2013). Idag saknar Nefab 
system som visar var artikeln finns i lagret, utan med hjälp av erfarenhet och att 
artiklarna alltid finns på samma ställe vet arbetarna var en specifik längd på virket 
finns.  
  
När det kommer till lagerstyrning och lagerhantering blir det centralt för företagen att 
se över sin artikelplacering. Företag kan använda sig av olika metoder och bedömningar 
för att klassa och i sin tur placera artiklar i lagret med hänsyn till de bedömningar och 
kännetecken som tagits fram. Att klassificera produkter kan bidra till en ökad synlighet i 
lagret, lättare åtkomlighet, kortare hanteringstid och att artiklar som inte används kan 
fasas ut och kasseras (Oskarsson et al., 2013). Genom att utföra till exempel en ABC-
klassificering av de produkter som finns i lagret kan företag se vilka artiklar som klassas 
högre än andra det vill säga har ett högre volymvärde eller en större plockfrekvens. På 
så sätt kan företag avgöra vilken nivå av servicegrad produkterna ska ha, bestämma 
lagernivåer etc. Desto högre klassningen en artikel får kan företag med hänsyn till det 
öka servicegraden och ha ett lagersaldo som täcker behovet för den artikeln, så att den 
inte tar slut (Olhager, 2012); (Oskarsson et al., 2013). 
  
Nefab har idag på en del av sina artiklar genomfört en traditionell ABC-analys där 
klassningen är baserad på hur många kubikmeter som förbrukas av en viss virkesort och 
sedan placerat ut sorterna i en “solfjädersform” kring ingången till kapningen. I denna 
ABC-klassning har och också andra specifika faktorer också tagits hänsyn till exempel 
vissa längder går direkt till produktion och som då lagras närmare produktionen. 
  
Erel och Guvenir (1998) samt Oskarsson et al, (2013) påstår att endast utföra en ABC-
analys och utveckla en lagerstyrning efter det kan vara riskabelt. Bland annat för att en 
ABC-klassificering inte ger en helhet, då den inte tar hänsyn till exempelvis lönsamhet 
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och uttagsfrekvens från lager, utan beaktar endast volymvärde. Ye Chen (2006) och 
Mattsson (2003) antyder att en dubbel ABC-klassificering ger mer rättvis fördelning av 
artiklarna och att företagen bör i större utsträckning använda denna metod vid 
artikelplacering. Detta eftersom att en dubbel ABC-analys kan använda två faktorer vid 
klassificeringen och inte bara volymvärdet. Exempelvis kan volymvärde tillsammans 
med plockfrekvens användas. Dessutom kan det vara vissa produkter som kompletterar 
varandra men klassas i olika grupper, det vill säga om den ena artikeln är i A-klass och 
den andra i C-klass och produkten i C-klass inte finns på lager, kan det leda till förlorad 
försäljning på A-produkten (Storhagen 2003). Idag är inte detta något som Nefab har 
använt sig av vid sin nuvarande artikelplacering, utan företaget har tagit hänsyn till 
använda kubikmeter på vissa artiklar och sedan uppmärksammat vissa praktiska delar. 
Det finns däremot också ett flertal fördelar med ABC-analyser och det är att artiklar 
med högt volymvärde kan få högre service genom att bland annat att artikeln är 
lättåtkomlig och hålla jämna säkerhetslager. 
  
Vid utformning av lager är det viktigt att tänka på flertalet faktorer. Att endast använda 
en ABC-analys behöver inte betyda att en rättvis bild av artiklarna har presenteras eller 
att hanteringstiden minskas. Lumsden (2012) talar om olika principer som kan 
användas vid utformning av lager. Till exempel att lagra artiklar som ofta används 
samtidigt nära varandra. En annan princip kan vara att artiklar som har liknande 
egenskaper lagras vid varandra för att de kan komma att användas vid samma tillfälle 
och på så sätt minska hanteringstiden. Storleksprincipen är ett exempel på att artiklar 
som är stora och tunga bör placeras nära sitt användningsområde för att minska 
plocktid och transporten, som sin tur minskar kostnader för hanteringen. 
  
Synlighet i lager är en annan viktig beståndsdel för att företagen ska kunna hålla en god 
lagerhantering. Att företagen ska veta vilka artiklar som finns på lagret, lagersaldo, 
vilken lagerplats och slutligen också beställningspunkten. Rajeev (2008) talar om att 
många företag idag har svårt att hålla en lönsam och effektiv lagerhållning och att en av 
orsakerna till detta är att system för synlighet inte finns i den utsträckning som behövs 
eller att utbildningen för dessa datakunskaper saknas. Vastag och Whybark (2005) visar 
i sin studie att företagets ekonomiska resultat skulle bli bättre om en ökad synlighet i 
lagret skulle genomföras för att säkerställa korrekta lagersaldon. Oviamathi (2014) 
menar att för att uppnå den mest optimala lagerstyrningen är kartläggning av hela 
värdekedjan, se över inköpsprocessen, segmentera inköpet och sedan också införa ett 
affärsprogram som kan synliggöra information för att till exempel upprätthålla korrekt 
saldo i lager. 
  
Det finns forskning som syftar till att se om det verkligen finns en koppling mellan 
implementering av ett mer effektivt lagerstyrningsätt och företagets ekonomiska 
ställning efter det (Vastag och Whybark 2005). Även De Vries (2007) menar att de finns 
fördelar med att implementera en mer modern lagerstyrning men att faktorer såsom 
otillräcklig kunskap och data om nuvarande processer kan försvåra en sådan 
implementering. Jonsson och Matsson (2014) har i sin studie tagit fram ett flertal 
faktorer som anses begränsa implementeringen av mer effektiv lagerstyrning. De rankas 
i fallande ordning: osäkra prognoser, ojämna utleveransvolymer, långa leveranstider, 
osäkra leveranstider, stora orderkvantiteter och stora uttagskvantiteter. Anledning till 
att företagen har svårt att komma förbi dessa hinder beror på tidsbrist, låg 
kunskapsnivå, bristfälligt systemstöd som i sin tur bör upprätthålla saldokvalité som 
återigen speglar tillbaka på en ofullständig synlighet i verksamheten. 
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Wallberg (2015) antyder att det idag finns flertal system och hjälpmedel som kan hjälpa 
företagen att öka synlighet och vetskap om lagret, produktionen etc. Wallberg (2015) 
menar att genom att använda sig av olika instrument som ökar synligheten kan de 
anställda bli mer effektiva och flexibla i sitt arbete samtidigt som de kan kommunicera 
med flera olika enheter för att få den information som behövs. En sådan kombination 
kan underlätta ett företags synlighet. En sådan sammankoppling är handscanner och 
något typ av identifieringssystem som till exempel streckkod. 
  
En streckkod kan oftast tala om för scannern vilket artikelnummer denna produkt har, 
vilket datum den tillverkades, kvantitet och till exempel vilken lagerplats artikeln har 
(Chen 2008). Hunt et al (2007) påstår att inköp av streckkoder är relativt billigt för 
företagen, det fungerar på någon meters avstånd, samtidigt som skanningen sker snabbt 
och kan användas inom flera områden. Däremot för att detta ska fungera måste 
företagen ha ett välfungerande affärssystem. Magnusson och Olsson (2005) menar att 
affärssystemet är oftast nyckeln till verksamhetens utveckling och kan många gånger ha 
en betydande roll i hur effektivt ett företag är. Detta beror på att en stor del av den 
information och data som de anställda behöver för att förbättra bolaget endast kan tas 
fram genom affärssystemet.   
  
Nefabs process ser idag ut på så sätt att när godset tas emot vid ankomsten sker en 
manuell avräkning. Det godsmottagaren gör då är att se över fakturan för det inköpta 
virket och jämför om det virke som finns på fakturan också finns bland det ankomna 
godset. Därefter placeras virket ut i lagret utifrån den plats som finns i lagret och om de 
behöver stå under tak eller inte. Vissa artiklar har inte specifika lagerplatser utan 
placeras på gården där utrymme finns. Nästa steg i Nefabs process är att en order 
kommer in och ska genomföras. Då väljs virke ut av den person som arbetar i 
kapningen, utifrån kriterier att välja en längd som bidrar till minst spill. När en specifik 
längd valts och kapats samt sedan sammanställts till en färdig produkt, räknar 
affärssystemet bort så mycket virke som använts. Det vill säga affärssystemet på 
företaget vet inte exakt vilka längder som blivit förbrukade utan vet mängden virke som 
blivit förbrukat med utgångspunkten hur mycket virke som behövs för att fullborda den 
specifika ordern. För att lösa detta problem skulle till exempel handscanner och 
streckkoder kunna vara ett medel att använda. 
 
Genom att införa streckkoder och på alla artiklar skulle Nefab veta vid 
godsmottagningen att exakt det som beställts också kommit in. Med hjälp 
affärssystemet och de streckkoder som varje artikel har skulle rätt och lämplig lagerplats 
kunna väljas ut för varje artikel. Till exempel vet affärssystemet vilka lagerplatser som är 
ledig och om denna ankomna artikeln är A, B eller C- klassad och på så sätt välja rätt 
lagerplats. Med hjälp av en handscanner och streckkoder skulle affärssystemet också få 
reda på vilka artiklar som tas ut från lagret och hur mycket som tas ut. Detta genom att 
arbetaren scannar av att hen tar just den artikeln och antalet. På så sätt skulle Nefab ha 
mer korrekta lagersaldon, veta var artiklarna finns etc. det vill säga få en ökad synlighet 
i lager. Detta skulle också hjälpa inköpet för då vet inköparen exakt vilka artiklar som 
finns inne och vilka som behöver köpas in.  
  
Rajeev (2008) talar också om svårigheten med implementering av mer effektiv 
lagerstyrning också har en stor koppling till inköpen. Rajeev (2008) hävdar att 
slumpmässiga rutiner vid inköp kan bidra till en uppbromsning för att företaget ska 
lyckas med en effektivare lagerstyrning. Oviamathi (2014) menar också att för att ett 
företag ska uppnå en optimal lagerstyrning är kartläggning av värdekedjan en central 
punkt och strax därefter kommer inköp. När det kommer till företagets inköpsprocesser 
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bör en visuell kartläggning göras, där en artikel ses över från första inköp till att den blir 
en klar produkt och når till sin slutkund. Genom att göra en sådan kartläggning kan 
bolaget börja segmentera artiklar och på så sätt optimera sitt lager, där endast de 
artiklar som behövs finns i lager och har korrekta säkerhetslagar. 
 
Idag anser Nefab att segmentering av inköpsprocessen är ett nödvändigt steg att ta i 
riktningen att effektivisera och optimera företagets lager och därmed hålla kostnaderna 
nere. Däremot kan det vara svårt för företag som har skogsindustrin som leverantör att 
kunna få hem exakt det som önskas. I båda intervjuerna som genomförts framgår det att 
företagen inte alltid får hem det som beställts. Detta kan kopplas till Helstad (2006) 
som menar att skogsindustrin är beroende av ett flertal leverantörer dvs. multiple 
sourcing vilket är även det Nefab använder i dagsläget. Detta beror på att det är olika 
storlekar på stockarna sågverken får in, vilket beror på väderförhållandet enligt Helstad 
(2006). I båda intervjuerna framgår det att båda företagen har långvariga relationer 
med sina leverantörer, vilket är nödvändigt inom skogsindustrin (Helstad 2006). 
Storlekarna på stockarna är det Nefabs problem orsakas av och är anledningen varför de 
har ett stort längdintervall. 
  
För att kunna minska antalet längdintervall användes ABC-analyser som tidigare 
nämnts, där resultatet av dessa visade att vissa längder är överrepresenterade. Där en 
dimension valdes ut som exempel vilket visas i tabell 2, där resterande tabeller kan läsas 
i Bilaga 2 vid ett vidare intresse. 
  
Tabell 2. Tabellen visar en enkel ABC-analys med variabeln antal inköp. 
  

Softwood/150/75. 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 

2400-2699 16 16% A 
2100-2399 12 28% A 
3600-3899 12 40% A 
3900-4199 10 51% A 
3000-3299 7 58% A 
5100-5399 6 64% A 

600-899 6 70% A 
4500-4799 6 76% A 
2700-2999 5 81% A 
4800-5099 5 86% B 
3300-3599 4 90% B 
1500-1799 3 93% B 
5700-5999 3 96% B 
5400-5699 2 98% C 
6300-6599 1 99% C 
4200-4499 1 100% C 

 
 
Tabellen visar ABC-analysen för dimensionen Softwood/150/75, där det kan utläsas att 
det har varit nio längdintervall som är vanligast när det kommer till antal. Denna 
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dimension har beställts 99 gånger och 80 av dessa motsvarar klassificeringen A eller 81 
procent. Längdintervallet är även sorterat efter vilket intervall som är det absolut 
vanligast och därmed är intervallet 2400–2699 mm det vanligaste och därmed utifrån 
denna ABC-klassificering är det intervallet som är mest önskvärt utifrån antalet gånger 
som intervallet är levererat. Därmed kan det även utläsas att det minst önskvärda 
intervallet som är beställts är 4200–4499 mm. Sedan bör det tilläggas att längder som 
inte visas i tabellen har inte beställts under den tidsperioden datan representerar. På ett 
likande sätt som tabellen ovan valdes samma dimension ut i tabell 3 nedan, där 
variabeln antal har bytts ut mot summan eller totallängd. För att se resterande tabeller 
se bilaga 3. 
  
 
  
Tabell 3. Tabellen visar en ABC-analysen med variabeln Total Löplängd. 

Softwood/150/75. 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
600-899 766 32% A 

2400-2699 406 49% A 
2700-2999 223 58% A 
3300-3599 165 65% A 
2100-2399 158 71% A 

3600-3899 124 77% A 

3000-3299 89 80% A 
3900-4199 88 84% B 
5700-5999 88 88% B 
5100-5399 87 91% B 
4500-4799 70 94% B 
4800-5099 54 96% C 
5400-5699 48 98% C 
1500-1799 15 99% C 
6300-6599 14 100% C 
4200-4499 10 100% C 

  
 
Det är en viss skillnad mellan de två tabellerna, där den största skillnaden är variabeln. 
Variabeln är summa är totallängden för varje längdintervall. Det är inte exakt samma 
längdintervall i tabell 2 som i tabell 1, där intervallen har förflyttats inom 
klassificeringarna. Där intervallet 600–899 är det intervall med den längsta 
totallängden i A-gruppen, däremot har intervallet 5100–5399 placeras i B-gruppen. Där 
tabellen visar även att intervallen 4800–5099 samt 1500–1799 har placerats i C-
gruppen. Detta leder till nästa steg i analysen vilket är den dubbla ABC-analysen där 
både första tabellen och den andra tabellen kombineras och ger tabell 4. 
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Tabell 4. Tabellen visar den dubbla ABC-analysen 

Softwood/150/75. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) 

AA AB AC 
600-899 3900-4199 

 2400-2699 5100-5399 
 3600-3899 4500-4799 
 3000-3299 

  2700-2999 
  2100-2399 
  BA BB BC 

3300-3599 5700-5999 4800-5099 

  
1500-1799 

   CA CB CC 

  
5400-5699 

  
6300-6599 

  
4200-4499 

 
 
Likt de två presenterade enkla ABC-analyserna är även den dubbla baserad på artikel 
Softwood/150/75. Artikeln är även den endast ett exempel, där de övriga analyserna kan 
läsas i bilaga 4 vid ett vidare intresse.  Det tabellen visar samt är av intresse är 
grupperna kallade AA, vilket betyder att alla intervall är placerade i A-gruppen i båda de 
enkla ABC-analyser. Dock är även gruppen AB/BA av intresse, då det innehåller A-
klassade dimensioner samt de ger ett större urval av dimensioner. Detta kan vara 
användbart utifrån det Helstad (2006) samt de intervjuer studien innehåller där de 
menar att sågverken inte kan styra vilka längder det blir på virket utan det är tjockleken 
på träden som har den avgörande faktorn. 
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6 Diskussion  
 
Skogsindustrin är en unik bransch. De är otroligt beroende av faktorer såsom väder. 
Väder i sin tur är något som ingen kan påverka vilket bidrar till att skogen växer och 
utvecklas utifrån de väderförhållanden som råder. Att skogsindustrin påverkas av väder 
framförallt medför att de parter som är beroende av virke kan få svårt att få sina behov 
tillfredsställda i och med att sågverken aldrig vet den exakta tjockleken på träden som 
ska fällas och då inte heller kan veta vilka längder som kommer att vara tillgängliga. 
Denna information har både teori och de två intervjuerna bekräftat. Nefab är en 
verksamhet som i största grad påverkas av den ovetskap som råder inom skogsindustrin 
som i sin tur leder till att företaget inte alltid kan få hem de virkessorter som de önskar.  
 
Utifrån den information som fåtts av Nefab och de observationer som gjorts på plats av 
studiegruppen framkommer det att det finns potential för att utveckla inköpsprocessen 
samt lagerstyrningen på företaget. Under studiens gång har fallföretaget påbörjat röra 
sig i riktningen om att strukturera om i deras lager. I nuläget har de genomfört en 
artikelplacering av cirka 20 längder, där hänsyn tagits till totalt använda kubikmeter 
samt vissa unika egenskaper som att vissa längder inte går igenom kapningen utan 
direkt till produktion och då placerats närmast den porten. Med detta menas att idag 
har längder som är vanligast i produktionen och därmed är de dimensionerna med den 
största volymen som beaktas.  
 
Medan denna studie baseras på den totala längden samt det totala antalet gånger som 
dimensionerna har beställts. Detta gör att utifrån analysen ovan kan uteslutas de 
längder som varken beställs ofta eller består av en väldigt kort totallängd. Därav menar 
studiegruppen att de längdintervall som klassas med BB, CB/BC samt CC kan 
bortprioriteras. Medan de klasser som bör prioriteras är därmed de intervall med 
klassen AA samt AB/BA då de är de vanligast beställda intervallen samt har den längsta 
totala längden. Gruppen AC/CA är en klass där det sällan förekommer några intervall 
och därmed kan även denna klass bortprioriteras. Eftersom i de exempel studien 
presenterade ovan där tabellerna innehåller 15 olika längdintervall för en dimension. 
Därav vill studiegruppen minska antalet längdintervall, dels för att förenkla 
inköpsprocessen och därmed minska valmöjligheterna, med tanken att Nefab kan 
precisera sina önskvärda längder. Med hänsyn till den fakta som teorin tar upp varför 
företag bör tillämpa en dubbel ABC-analys anser studiegruppen att även Nefab kan 
använda denna modell för att få ut mer den data som finns och som beaktar flera 
faktorer än endast volymvärde eller de faktorer som Nefab använt sig av idag.  
 
Med tanke på att inköpsprocessen i högsta grad påverkar Nefabs lagerverksamhet är det 
aktuellt att även se över de faktorer som kan beaktas för att optimera lagerstyrningen på 
företaget. Idag använder sig Nefab av fast lagersystem och det anses av studiegruppen 
vara det system som är mest lämpligt med tanke på att virkeslängdern varierar en del i 
storlek och att företaget vill gå ner i antalet längder som köps in. Däremot kan andra 
principer tillämpas vid utformningen av lagerplatserna. Till exempel kan det vara 
aktuellt för Nefab att se över om de kan använda familjegruppsprincipen eller 
likhetsprincipen. Där man ser över om vissa längder ofta används samtidigt och då 
placeras de nära varandra eller om vissa artiklar har liknande egenskaper och på så sätt 
bör placeras nära varandra. Det kan vara till fördel vid de tillfällen där två längder med 
liknande egenskaper ligga nära varandra, till exempel 1,20 meter och 1,30 meter och 
längden 1,20 meter finns det ytterst få av i lager. Då kan den anställde välja 1,30 meter 
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för att den finns det mycket mer av i lagret, för att inte få helt slut på 1,20 meter 
längden.  
 
En annan princip som anses kunna effektivisera lagerstyrningen på Nefab är 
popularitetsprincipen som behandlar bland annat ABC-klassificering. Genom att ABC-
klassificera de artiklar som finns i lager kan företaget avgöra vilka artiklar som bör ha 
hög servicegrad, vart i lagret de bör placeras att hanteringen blir så lätt som möjligt för 
att minska hanteringskostnader och transportkostnader till kapningen eller produktion. 
Dessutom kan företag med hjälp av ABC-klassning veta vilka lagernivåer som behövs på 
olika artiklar samt också påvisa om vissa artiklar förbrukas ytterst lite och då bör 
kasseras och/eller elimineras. Nefab har idag cirka 44 dimensioner och företaget anser 
själva att det är för många. Genom en ABC-klassificering kan Nefab få vetskap om vilka 
artiklar som inte omsätts och på så sätt försöka utesluta att köpa in dessa. Dessutom får 
de kunskap om vilka längder som förbrukas mest och kan då till exempel gör någon typ 
av prognos på hur många kubik av dessa längder de vill ha för att sågverken kan planera 
detta under en längre period och på så sätt kan Nefab alltid ha ett säkerhetslagar på just 
de längderna.   
 
För att kunna effektivisera och optimera både inköp och lagerstyrning, sett ur ett längre 
perspektiv anses det av studiegruppen att en ökad synlighet genom verksamheten bör 
vara det kommande steget som Nefab bör ta. Idag saknas den delen i företaget relativt 
mycket. Genom den teori som behandlats och intervjun som genomfördes med 
respondenten på företag X framgår det att tekniken är en framtidsnyckel för framgång 
även för parter som berörs av skogsindustrin. Genom en ökad synlighet kan Nefab få en 
större kontroll och vetskap om sitt lager. Genom att redan vid ankomsten med hjälp av 
streckkoder och scanner kunna scanna av det ankommande godset skulle systemet 
direkt veta vilka artiklar som kommit in, hur många, vart i lagret de har placerats etc. 
Nästa steg skulle bli att vid utplockning av virket scanna av hur många längder som tas 
från lagerplatsen och på så sätt berätta för affärssystemet att nu har till exempel tio 
längder av denna virkessort förbrukats. Detta skulle snabbt leda till att Nefab skulle veta 
exakt vart alla artiklar ligger i lagret, hur hög kvantitet av varje sort det finns samt hålla 
goda marginaler i säkerhetslagret då en ny beställning skulle göras varje gång en 
virkessort når sin beställningspunkt. Viktigt att nämna är också att med hjälp av ökad 
synlighet och tekniska system skulle “systemet” kunna tala om för arbetarna utifrån vad 
som finns i lager och den ordern som ska produceras vilken längd på virke som bör 
används, vart den finns i lagret och hur mycket. På detta sätta skulle arbetarna själva 
inte behöva besluta om vilka längd som är mest lämplig, utan med hjälp av matematiska 
beräkningar skulle systemet själv ta fram vilken längd som är mest lämplig för den 
ordern, det vill säga som finns i lager och bidrar till minst spill.  
 
För att lyckas med detta och investera i ökad synlighet krävs det kapital. Detta är den 
nackdel studiegruppen finner med ökad synlighet för Nefab. En ökad synlighet i 
företaget kan bidra till en relativt stor investering från Nefabs sida och att alla 
underleverantörer måste tillhandahålla korrekta streckkoder vilket kan vara hinder, då 
de flesta sågverk inte använder det idag. Däremot går tekniken konstant fram och inom 
en framtid kan det komma att leda till att streckkod och andra identifieringssystem kan 
bli en standard även inom skogsindustrin. Dessutom är streckkoder det som enligt 
teorin är det billigaste identifieringssystemet och anses då mest lämpligt för Nefab.  
 

  



 

 
 

33 

7 Framtida forskning  

 
Ett förslag för framtida forskning är att intervjua fler aktörer inom skogsindustrin, både 
sågverk men även aktör med liknande situationer som Nefab. Med syfte att se om det 
finns ett behov av identifieringssystem samt om det finns något system som är mest 
lämpligt inom skogsindustrin och hur detta i sådana fall skulle fungera för inblandade 
parter. 
 
Något som Nefab i framtiden bör undersöka är den ledtid företaget har idag som ligger 
på 5–6 veckor. Enligt respondenten för företag X är deras ledtid för virke cirka fem  
dagar vilket är en stor skillnad jämfört med Nefab. Samtidigt kan det vara aktuellt för 
Nefab att se över om de behöver fylla en hel lastbil vid varje leverans eller om det finns 
andra tillvägagångssätt som kan används för att få inleveranser snabbare.  
 

7.1 Samhällsbidrag 

Det samhällsbidrag som denna studie behandlar är att fördjupa sig i en bransch som av 
studiens forskare anses relativt outforskad. Detta eftersom att fakta, teori och tidigare 
forskning inom samma bransch var väldigt svårt att hitta. Däremot måste det belysas att 
det möjligtvis finns forskning om denna bransch i databaser som inte behandlats i 
denna studie eller under sökord som inte har använts. Ett annat bidrag är att denna 
studie beaktar skogsindustrin som ur ett samhällsperspektiv kan vara intressant 
eftersom att skogsskövling kan kopplas till hållbarhetsfrågor. Att företag som arbetar 
med virke ser över sina processer och arbetssätt kan vara aktuellt för att hitta nya och 
smartare lösningar som sett ur ett längre perspektiv som kan bidra till en mer hållbar 
hantering av den svenska skogen.  
 

  



 

 
 

34 

8 Slutsats 

• Hur kan segmentering appliceras för att minska lagerhållningskostnader, 
inköpskostnader och spill?  

 
Genom att segmentera, det vill säga minska antalet olika artiklar som köps in kan 
inköpskostnader minskas i form av att det administrativa arbetet blir mindre, då färre 
artiklar behöver administration som kräver tid av en inköpare. När det kommer till 
lagerhållningskostnader bidrar segmentering till att kapitalbindningen blir mindre då 
fokus läggs endast på de artiklar som omsätts och inte binder kapital under långa 
perioder. Dessutom blir lagerytan och lagerhanteringskostanden mindre med färre 
artiklar i lager. Det kan bli lättare för de anställda att komma åt artiklarna, de kan 
placeras närmare sitt användningsområde etc. I Nefabs fall kan även spillet undvikas i 
en högre utsträckning med hjälp av just segmentering eftersom att de artiklar som har 
ett högt volymvärde och används i många produktionsordrar beställts hem mer 
frekvent. På det sättet kan företaget undvika att använda virke som är mycket längre än 
det som egentligen behövs för att de längder som skulle vara mer lämpliga inte finns 
hemma och då bidrar till ett större spill.  
 

• Hur kan lageroptimering användas för att underlätta inköpsprocesser? 

Med hjälp av en effektiv lageroptimering, som syftar till att strukturera lagret på ett 
metodiskt sätt. Till exempel använda sig av olika principer vid artikelplacering, ha 
artiklar nära sitt användningsområde eller ABC-klassificera artiklar för att kunna göra 
sig av med de artiklar som inte används och öka servicegraden på de som har ett högt 
volymvärde. Effektiv lageroptimering syftar också oftast till en god synlighet i lagret. 
Genom en bra synlighet kan företagen få mer vetskap om vilka artiklar som finns i lager, 
vart de finns och hur mycket som finns. För att underlätta en inköpsprocess blir fler av 
dessa faktorer aktuella. Till exempel kan ökad synlighet bidra till att inköpen sker exakt 
när artikeln når sin beställningspunkt, inköparna kan ha en större koll på de artiklar 
som finns i lager och deras saldo som kan underlätta till exempel framtida prognoser på 
vad som behöver köpas in. Sist men inte minst bidrar bland annat ABC-klassificeringen 
att inköparen inte behöver lägga tid på artiklar som inte har en hög omsättning och 
istället lägga mer vikt vid de som klassas som A-produkter.  

Den slutsats som kan dras är att även företag som befinner sig inom 
förpackningsindustrin där virke är huvudråvara har en del utveckling att genomföra för 
att nå det som enligt teorin ses vara effektiv lageroptimering och som i sin tur kan 
underlätta inköpsprocesserna på ett företag. Däremot finns det medel och system idag 
som kan användas för att uppnå detta, men företagen måste själva avgöra om tiden och 
investeringen är värda det resultat som kan uppnås.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
• Hur ser en dag ut för en inköpare på Nefab? 
• Hur vet du vad du ska köpa in? 
• Hur många leverantörer har du att välja på? 
• Hur ser relationen med leverantörerna ut? 
• Får ni hem det ni beställer? 
• Hur lång är ledtiden? 
• Hur ofta beställer ni? 

 

  



 

 
 

B 

Bilaga 2 - ABC-Analyser Antal Inköp 

Softwood/100/22. 

Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
900-1199 730 25% A 

1200-1499 546 44% A 
600-899 397 58% A 

1500-1799 298 68% A 
1800-2099 227 76% A 

300-599 217 83% A 
2100-2399 176 89% B 
3000-3299 133 94% B 
2400-2699 76 97% C 
2700-2999 39 98% C 
3300-3599 27 99% C 
3600-3899 14 99% C 

0-299 12 100% C 
4200-4499 4 100% C 
3900-4199 1 100% C 

 Softwood/100/19. 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
900-1199 811 30% A 
600-899 470 48% A 

1200-1499 292 59% A 
2100-2399 220 67% A 

300-599 214 75% A 
1800-2099 197 83% A 
1500-1799 195 90% B 
2400-2699 67 92% B 

3000-3299 62 95% B 
2700-2999 62 97% C 

0-299 38 99% C 
3900-4199 31 100% C 
3300-3599 5 100% C 
4500-4799 4 100% C 

 Softwood/100/32. 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 



 

 
 

C 

900-1199 358 25% A 
600-899 300 45% A 
300-599 259 63% A 

1200-1499 136 72% A 
1500-1799 112 80% A 
1800-2099 104 87% B 
2100-2399 61 91% B 

0-299 29 93% B 
4200-4499 22 95% B 
3000-3299 19 96% C 
2700-2999 13 97% C 
5400-5699 9 98% C 
4800-5099 8 98% C 
2400-2699 6 99% C 
3900-4199 5 99% C 
4500-4799 4 99% C 
5700-5999 4 100% C 
5100-5399 3 100% C 

7200- 2 100% C 

 Softwood/100/38. 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
900-1199 307 26% A 

1200-1499 155 39% A 
600-899 128 50% A 

5400-5699 106 58% A 
0-299 66 64% A 

2100-2399 63 69% A 
300-599 55 74% A 

2400-2699 53 78% A 
1800-2099 44 82% B 
4800-5099 36 85% B 
3000-3299 36 88% B 
1500-1799 35 91% B 
3900-4199 30 94% B 
4500-4799 19 95% B 
3300-3599 15 96% C 
4200-4499 15 98% C 
3600-3899 8 98% C 
6000-6299 6 99% C 

7200- 6 99% C 



 

 
 

D 

6300-6599 6 100% C 
2700-2999 2 100% C 

 Softwood/100/100. 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 

1200-1499 195 26% A 
600-899 149 46% A 

900-1199 103 60% A 
2100-2399 62 68% A 
5400-5699 58 76% A 

300-599 35 81% A 
0-299 24 84% B 

3300-3599 18 86% B 
2400-2699 17 89% B 
3000-3299 17 91% B 
4800-5099 15 93% B 
1800-2099 14 95% B 
4200-4499 11 96% C 
1500-1799 8 97% C 
3900-4199 8 99% C 
6300-6599 6 99% C 
5700-5999 2 100% C 
4500-4799 2 100% C 
2700-2999 1 100% C 

 Softwood/100/50. 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
900-1199 118 18% A 

0-299 110 34% A 
4200-4499 69 44% A 

600-899 61 53% A 
300-599 46 60% A 

1200-1499 45 67% A 
2100-2399 39 73% A 
1800-2099 34 78% A 
3300-3599 33 83% A 
3600-3899 22 86% B 
3000-3299 18 89% B 
4500-4799 17 91% B 



 

 
 

E 

1500-1799 16 94% B 
4800-5099 14 96% C 
5100-5399 12 97% C 
2400-2699 8 99% C 
2700-2999 4 99% C 
3900-4199 4 100% C 

7200- 1 100% C 

 

Softwood/100/16. 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
900-1199 162 47% A 
600-899 115 80% A 

2100-2399 25 88% B 
300-599 12 91% B 

2400-2699 9 94% B 
0-299 8 96% B 

1500-1799 7 98% C 
1200-1499 5 99% C 
3300-3599 2 100% C 

 Softwood/100/97/Spår 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
900-1199 160 81% A 

1200-1499 29 96% B 
300-599 8 100% B 

 Softwood/150/150. 

Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 

600-899 12 20% A 
300-599 9 36% A 

5400-5699 7 47% A 
5100-5399 6 58% A 
4800-5099 5 66% A 
6000-6299 4 73% A 
6300-6599 4 80% A 
5700-5999 3 85% B 
4500-4799 2 88% B 



 

 
 

F 

3300-3599 2 92% B 
0-299 2 95% B 

6600-6899 1 97% C 
900-1199 1 98% C 

4200-4499 1 100% C 

 Softwood/150/22. 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
600-899 30 19% A 

2400-2699 27 36% A 
900-1199 24 51% A 
300-599 22 65% A 

1800-2099 19 77% A 
3000-3299 8 82% A 
2100-2399 8 87% B 
1500-1799 7 92% B 
2700-2999 6 96% B 
1200-1499 5 99% C 
3300-3599 2 100% C 

 
Softwood/150/38. 

Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
900-1199 72 38% A 

1500-1799 55 67% A 
3000-3299 16 75% A 
2700-2999 12 82% A 

0-299 8 86% B 
600-899 8 90% B 

1200-1499 7 94% B 
2400-2699 5 96% C 

300-599 2 97% C 
4500-4799 2 98% C 
2100-2399 1 99% C 
3600-3899 1 99% C 
3300-3599 1 100% C 

 Softwood/150/75. 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 



 

 
 

G 

2400-2699 16 16% A 
2100-2399 12 28% A 
3600-3899 12 40% A 
3900-4199 10 51% A 
3000-3299 7 58% A 
5100-5399 6 64% A 

600-899 6 70% A 
4500-4799 6 76% A 
2700-2999 5 81% A 
4800-5099 5 86% B 
3300-3599 4 90% B 
1500-1799 3 93% B 
5700-5999 3 96% B 
5400-5699 2 98% C 
6300-6599 1 99% C 
4200-4499 1 100% C 

 Softwood/150/97/Spår 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
900-1199 149 56% A 

1200-1499 32 68% A 
2400-2699 23 76% A 
2700-2999 17 83% A 
2100-2399 12 87% B 

300-599 7 90% B 
3300-3599 6 92% B 
1500-1799 5 94% B 
1800-2099 5 96% B 
3600-3899 4 97% C 

0-299 2 98% C 
600-899 1 99% C 

5400-5699 1 99% C 
7200- 1 99% C 

3000-3299 1 100% C 
3900-4199 1 100% C 

 Softwood/163/21/spont 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
900-1199 174 27% A 



 

 
 

H 

600-899 71 38% A 
2400-2699 59 47% A 
3000-3299 55 56% A 
1500-1799 46 63% A 
1200-1499 35 69% A 
4200-4499 28 73% A 
5100-5399 26 77% A 
2700-2999 24 81% A 
3600-3899 23 84% B 
2100-2399 22 88% B 
3900-4199 20 91% B 
1800-2099 16 93% B 
4800-5099 11 95% B 
3300-3599 10 97% C 

300-599 9 98% C 
4500-4799 7 99% C 
5400-5699 4 100% C 
5700-5999 1 100% C 

 Softwood/163/28/spon 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
600-899 45 20% A 

1200-1499 42 38% A 
3900-4199 40 55% A 
4200-4499 21 65% A 
3000-3299 18 72% A 
2100-2399 17 80% A 
4800-5099 14 86% B 
1500-1799 12 91% B 
3300-3599 8 95% B 
3600-3899 6 97% C 
2400-2699 2 98% C 
4500-4799 2 99% C 
900-1199 1 100% C 

5400-5699 1 100% C 

 Softwood/95/45. 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
900-1199 402 25% A 



 

 
 

I 

600-899 291 43% A 
300-599 265 60% A 

0-299 158 69% A 
1200-1499 121 77% A 
1800-2099 100 83% A 
1500-1799 86 88% B 
3000-3299 70 93% B 
3900-4199 29 95% B 
2700-2999 15 95% C 
3600-3899 13 96% C 
3300-3599 12 97% C 
4200-4499 12 98% C 
4500-4799 9 98% C 
2100-2399 9 99% C 
2400-2699 8 99% C 
5100-5399 6 100% C 
4800-5099 4 100% C 

 Softwood/95/70/spår       

Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
600-899 76 36% A 
300-599 64 66% A 

900-1199 51 90% B 
1500-1799 13 96% C 
1200-1499 8 100% C 

 Softwood/97/30/spår 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
900-1199 46 96% A 
300-599 1 98% B 

1200-1499 1 100% B 

 Softwood/97/46/spår 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
900-1199 53 88% A 
300-599 7 100% B 

 



 

 
 

J 

Softwood/98/74. 

Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
0-299 116 85% A 

300-599 11 93% B 
900-1199 7 98% C 

3000-3299 2 99% C 
600-899 1 100% C 

 Softwood/75/16. 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
600-899 294 51% A 

1200-1499 222 89% A 
900-1199 36 95% B 
300-599 15 98% B 

1800-2099 6 99% B 
0-299 6 100% B 

1500-1799 2 100% B 

 Softwood/75/19. 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
900-1199 106 36% A 

1200-1499 64 58% A 
1800-2099 51 75% A 

600-899 36 87% B 
1500-1799 17 93% B 

300-599 13 97% C 
0-299 8 100% C 

 Softwood/75/25. 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
900-1199 134 73% A 
600-899 34 92% B 

1200-1499 13 99% C 
1500-1799 2 100% C 

 Softwood/75/75. 



 

 
 

K 

Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
900-1199 85 28% A 

0-299 81 54% A 
1800-2099 57 72% A 

300-599 34 83% A 
600-899 29 93% B 

3000-3299 17 98% C 
1200-1499 6 100% C 

 Softwood/195/45. 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 

2100-2399 143 57% A 
900-1199 35 70% A 

2700-2999 27 81% A 
1800-2099 20 89% B 

300-599 14 94% B 
600-899 12 99% C 

1200-1499 1 100% C 
0-299 1 100% C 

 
Softwood/220/45. 

Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
2100-2399 29 47% A 
2700-2999 27 90% A 
900-1199 4 97% B 

0-299 2 100% B 

 
Softwood/20/95. 

Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
600-899 32 35% A 

3000-3299 22 59% A 
1200-1499 14 75% A 
2400-2699 8 84% A 
1500-1799 6 90% B 
2100-2399 3 93% B 
900-1199 3 97% B 

1800-2099 2 99% C 
3900-4199 1 100% C 



 

 
 

L 

 
Softwood/38/25. 

Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
600-899 25 50% A 

900-1199 25 100% A 

 

Softwood/45/45. 

Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
600-899 14 23% A 

0-299 11 41% A 
1500-1799 11 59% A 
2100-2399 10 75% A 
900-1199 7 87% B 

1200-1499 6 97% B 
300-599 2 100% C 

 
Softwood/60/45/spår 

Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
600-899 20 65% A 
300-599 6 84% A 

900-1199 5 100% B 

 

Softwood/70/45. 
Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
900-1199 20 33% A 

1500-1799 10 49% A 
2700-2999 10 66% A 
1200-1499 10 82% A 

0-299 7 93% B 
600-899 2 97% C 
300-599 1 98% C 

2400-2699 1 100% C 

 
Softwood/74/74. 

Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 



 

 
 

M 

0-299 200 87% A 
900-1199 16 94% B 
300-599 6 97% B 

1800-2099 3 98% C 
3000-3299 2 99% C 

600-899 2 100% C 
1200-1499 1 100% C 

 
Softwood/75/100. 

Intervall Antal Inköp Antal Inköp(%) Klass 
0-299 102 20% A 

300-599 102 40% A 
900-1199 96 59% A 
600-899 65 71% A 

3000-3299 22 76% A 
1800-2099 21 80% A 
5100-5399 20 84% B 
1500-1799 17 87% B 
3900-4199 17 90% B 
1200-1499 16 93% B 
2400-2699 13 96% B 
4800-5099 7 97% C 
4500-4799 6 98% C 
5400-5699 4 99% C 

7200- 2 100% C 
2100-2399 2 100% C 

 

  



 

 
 

N 

Bilaga 3 - ABC-Analyser Total Löplängd 

Softwood/100/22. 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
900-1199 73925 25% A 

1200-1499 48637 42% A 
1800-2099 43544 57% A 
1500-1799 29643 67% A 

600-899 26308 76% A 
2100-2399 26288 85% B 
3000-3299 22778 93% B 
2400-2699 5696 95% C 
2700-2999 4522 97% C 

300-599 3664 98% C 
3300-3599 2308 99% C 

0-299 1559 99% C 
3600-3899 1315 100% C 
4200-4499 211 100% C 
3900-4199 203 100% C 

 Softwood/100/19. 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
900-1199 173816 38% A 

1200-1499 95935 60% A 

600-899 48895 70% A 
2100-2399 31853 77% A 
1800-2099 28630 84% B 
1500-1799 25596 89% B 

300-599 15453 93% B 
3000-3299 11745 95% C 

2700-2999 10514 98% C 
2400-2699 5481 99% C 
3900-4199 3584 100% C 

0-299 819 100% C 
4500-4799 285 100% C 
3300-3599 74 100% C 

 Softwood/100/32. 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 



 

 
 

O 

900-1199 53244 46% A 
1800-2099 17495 61% A 
1200-1499 12794 72% A 
2100-2399 11249 82% A 

600-899 5801 87% B 

1500-1799 4857 91% B 

300-599 4561 95% B 
3000-3299 2108 97% C 
2700-2999 590 98% C 
3900-4199 517 98% C 
4500-4799 402 98% C 
4200-4499 360 99% C 
2400-2699 350 99% C 
5400-5699 345 99% C 

7200- 250 100% C 
4800-5099 247 100% C 
5700-5999 171 100% C 
5100-5399 71 100% C 

0-299 67 100% C 

 Softwood/100/38. 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
900-1199 9387 16% A 

1200-1499 8462 31% A 
5400-5699 7993 44% A 
3000-3299 4856 53% A 
2100-2399 3962 59% A 
3300-3599 3941 66% A 

1500-1799 3547 72% A 

4800-5099 3123 77% A 
2400-2699 2135 81% A 

300-599 1982 84% B 
0-299 1628 87% B 

1800-2099 1403 90% B 
3900-4199 1384 92% B 

600-899 1332 94% B 
4500-4799 934 96% C 
4200-4499 778 97% C 
3600-3899 659 98% C 

7200- 413 99% C 
2700-2999 236 100% C 



 

 
 

P 

6000-6299 191 100% C 
6300-6599 101 100% C 

 Softwood/100/100. 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
1200-1499 12207 31% A 

600-899 6555 48% A 

2100-2399 5431 62% A 
5400-5699 3587 71% A 
900-1199 2773 79% A 

3300-3599 2044 84% B 
3000-3299 1704 88% B 
4800-5099 1112 91% B 
1800-2099 926 93% B 

300-599 858 96% B 
0-299 607 97% C 

2400-2699 311 98% C 
3900-4199 278 99% C 
4200-4499 160 99% C 
6300-6599 146 99% C 
1500-1799 69 100% C 
5700-5999 64 100% C 
4500-4799 62 100% C 

2700-2999 10 100% C 

 Softwood/100/50. 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
900-1199 9443 24% A 

0-299 7652 43% A 

2100-2399 3987 53% A 

1800-2099 3090 61% A 
4200-4499 2910 68% A 

600-899 2615 75% A 
1200-1499 2555 81% A 
1500-1799 1892 86% B 

300-599 1380 89% B 
3000-3299 805 91% B 
3600-3899 795 93% B 
2400-2699 675 95% B 



 

 
 

Q 

4800-5099 611 96% C 
3300-3599 571 98% C 
4500-4799 358 99% C 
5100-5399 273 99% C 
3900-4199 107 100% C 
2700-2999 97 100% C 

7200- 41 100% C 

 

Softwood/100/16. 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
900-1199 60093 54% A 
600-899 26161 78% A 

2100-2399 14439 91% B 

2400-2699 5830 96% B 

1500-1799 2104 98% C 
1200-1499 965 99% C 

300-599 745 99% C 
0-299 568 100% C 

3300-3599 175 100% C 

 Softwood/100/97/Spår 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
900-1199 28134 87% A 

1200-1499 3960 99% B 
300-599 250 100% B 

 

Softwood/150/150. 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 

5400-5699 248 21% A 
6300-6599 203 38% A 
5100-5399 163 51% A 
6000-6299 113 61% A 
4800-5099 110 70% A 
5700-5999 91 77% A 
6600-6899 73 83% B 

600-899 59 88% B 
3300-3599 45 92% B 



 

 
 

R 

4500-4799 41 95% C 
300-599 27 98% C 

4200-4499 19 99% C 

0-299 7 100% C 
900-1199 2 100% C 

 

Softwood/150/22. 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
1800-2099 4149 31% A 
900-1199 3170 54% A 
600-899 2337 72% A 

1500-1799 1987 87% A 
2400-2699 475 90% B 

300-599 473 94% B 
1200-1499 337 96% C 
3000-3299 226 98% C 
2700-2999 156 99% C 
2100-2399 69 100% C 
3300-3599 59 100% C 

 

Softwood/150/38. 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
900-1199 25420 60% A 

1500-1799 15783 97% A 
3000-3299 596 98% B 
1200-1499 327 99% B 
2700-2999 260 99% B 
2400-2699 89 99% B 

0-299 57 100% B 
4500-4799 50 100% B 
3300-3599 38 100% B 
2100-2399 26 100% B 

600-899 25 100% B 
3600-3899 16 100% B 

300-599 2 100% B 

 

Softwood/150/75. 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 



 

 
 

S 

600-899 766 32% A 
2400-2699 406 49% A 
2700-2999 223 58% A 
3300-3599 165 65% A 
2100-2399 158 71% A 

3600-3899 124 77% A 

3000-3299 89 80% A 
3900-4199 88 84% B 
5700-5999 88 88% B 
5100-5399 87 91% B 
4500-4799 70 94% B 
4800-5099 54 96% C 
5400-5699 48 98% C 
1500-1799 15 99% C 
6300-6599 14 100% C 
4200-4499 10 100% C 

 

Softwood/150/97/Spår 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
900-1199 8973 78% A 

1200-1499 1329 90% B 
300-599 414 93% B 

2400-2699 162 95% C 

2700-2999 158 96% C 

2100-2399 90 97% C 
5400-5699 73 98% C 
1800-2099 63 98% C 
3300-3599 59 99% C 
3600-3899 41 99% C 

7200- 41 99% C 
1500-1799 25 100% C 
3900-4199 18 100% C 
3000-3299 13 100% C 

600-899 8 100% C 
0-299 1 100% C 

 
Softwood/163/21/spont 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
900-1199 56169 35% A 



 

 
 

T 

3000-3299 23680 49% A 
600-899 14892 59% A 

2400-2699 13983 67% A 
2100-2399 10778 74% A 
5100-5399 7503 79% A 
1500-1799 7276 83% B 
4200-4499 6681 87% B 
1200-1499 4565 90% B 
2700-2999 3145 92% B 
3600-3899 3027 94% B 
3900-4199 2464 95% B 
4800-5099 2009 97% C 
1800-2099 1694 98% C 
5400-5699 1380 99% C 
4500-4799 1039 99% C 
3300-3599 995 100% C 
5700-5999 237 100% C 

300-599 92 100% C 

 Softwood/163/28/spon 
Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 

1200-1499 12427 31% A 

2100-2399 9759 54% A 
600-899 4525 66% A 

3900-4199 4323 76% A 
4800-5099 2780 83% A 
3000-3299 2129 88% B 
4200-4499 1577 92% B 
4500-4799 859 94% B 
3600-3899 778 96% C 
3300-3599 744 98% C 
2400-2699 349 99% C 
5400-5699 238 99% C 
1500-1799 156 100% C 
900-1199 66 100% C 

 

Softwood/95/45. 
Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
900-1199 16825 23% A 



 

 
 

U 

600-899 13530 42% A 

300-599 9019 55% A 
1800-2099 8276 66% A 
1200-1499 5857 74% A 
3000-3299 5509 82% A 
1500-1799 5023 89% B 

0-299 2014 92% B 
3900-4199 1463 94% B 
4500-4799 979 95% B 
5100-5399 942 96% C 
2700-2999 807 97% C 
3300-3599 657 98% C 
4200-4499 463 99% C 
3600-3899 353 99% C 
4800-5099 239 100% C 
2100-2399 97 100% C 
2400-2699 78 100% C 

 
Softwood/95/70/spår 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
600-899 8298 55% A 
300-599 3348 78% A 

900-1199 2228 93% B 
1500-1799 720 97% C 
1200-1499 402 100% C 

 Softwood/97/30/spår 
Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
900-1199 461 84% A 
300-599 79 99% B 

1200-1499 8 100% B 

 Softwood/97/46/spår 
Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
900-1199 1095 95% A 
300-599 54 100% B 

 



 

 
 

V 

Softwood/98/74. 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
0-299 8543 90% A 

300-599 567 96% B 
900-1199 331 99% B 

3000-3299 31 100% B 
600-899 29 100% B 

 

Softwood/75/16. 
Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
600-899 210309 52% A 

1200-1499 173672 96% A 
900-1199 7194 97% B 

1800-2099 3850 98% B 
0-299 3677 99% B 

300-599 3080 100% B 

1500-1799 281 100% B 

 Softwood/75/19. 
Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
600-899 24285 31% A 

1200-1499 17901 53% A 
900-1199 15976 73% A 

1800-2099 10839 87% B 
0-299 5280 94% B 

1500-1799 3691 98% C 

300-599 1212 100% C 

 Softwood/75/25. 
Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 
900-1199 53779 60% A 
600-899 18099 80% A 

1200-1499 17425 100% B 
1500-1799 14 100% B 

 Softwood/75/75. 



 

 
 

W 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 

0-299 13471 66% A 
900-1199 4951 90% A 

1800-2099 752 94% B 
300-599 605 97% B 

3000-3299 380 98% C 
600-899 300 100% C 

1200-1499 20 100% C 

 

Softwood/195/45. 
Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 

2100-2399 86640 92% A 
2700-2999 6801 99% B 
900-1199 396 99% B 
600-899 392 100% B 

1800-2099 374 100% B 

300-599 30 100% B 
1200-1499 12 100% B 
0-299 10 100% B 

 Softwood/220/45. 
Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 

2100-2399 4710 70% A 
2700-2999 1700 96% B 
900-1199 242 99% B 
0-299 59 100% B 

 

Softwood/20/95. 
Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 

3000-3299 16927 56% A 

600-899 3192 67% A 
1500-1799 2496 75% A 
2100-2399 2331 83% B 
1200-1499 1879 89% B 
2400-2699 1784 95% B 
1800-2099 915 98% C 
3900-4199 465 100% C 



 

 
 

X 

900-1199 150 100% C 

 Softwood/38/25. 
Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 

900-1199 7200 61% A 
600-899 4582 100% A 

 

Softwood/45/45. 
Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 

2100-2399 430 38% A 
300-599 220 57% A 
1500-1799 211 75% A 
0-299 143 88% B 
600-899 86 95% B 
900-1199 33 98% C 
1200-1499 20 100% C 

 Softwood/60/45/spår 
Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 

600-899 720 69% A 
300-599 232 91% A 

900-1199 89 100% B 

 

Softwood/70/45. 
Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 

0-299 1557 53% A 
1200-1499 542 72% A 
900-1199 280 82% A 
1500-1799 256 90% B 
2700-2999 224 98% B 
2400-2699 32 99% C 
600-899 15 100% C 
300-599 9 100% C 

 Softwood/74/74. 



 

 
 

Y 

Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 

0-299 22755 92% A 
900-1199 1397 98% B 
300-599 278 99% B 
1200-1499 127 99% B 
3000-3299 61 100% B 
600-899 37 100% B 
1800-2099 34 100% B 

 Softwood/75/100. 
Intervall Total löplängd (m) Total löplängd (%) Klass 

0-299 5803 27% A 
300-599 2763 40% A 
900-1199 2694 52% A 
5100-5399 2125 62% A 

600-899 1698 70% A 

3900-4199 1173 75% A 
2400-2699 1030 80% A 
1200-1499 1029 85% B 
1500-1799 771 88% B 
4500-4799 636 91% B 
5400-5699 581 94% B 
7200- 389 96% B 
4800-5099 340 97% C 
3000-3299 273 99% C 
1800-2099 224 100% C 
2100-2399 52 100% C 
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Bilaga 4 – Dubbel ABC- Analys 

Softwood/100/22. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

)  

AA AB AC 
900-1199 

 
300-599 

1200-1499 
  1500-1799 

  600-899 
  1800-2099 
  BA BB BC 

 
2100-2399 

 
 

3000-3299 
 

   CA CB CC 

  
2400-2699 

  
2700-2999 

  
3300-3599 

  
0-299 

  
3900-4199 

  
4200-4499 

  
3600-3899 

 

Softwood/100/19. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) 

AA AB AC 
900-1199 

  600-899 
  1200-1499 

  2100-2399 
  

   BA BB BC 
1800-2099 1500-1799 2400-2699 

300-599 
 

3000-3299 

   CA CB CC 

  
2700-2999 

  
3900-4199 

  
0-299 

 

 



 

 
 

Å 

  
4500-4799 

  
3300-3599 

   

   

 

Softwood/100/32. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) 

AA AB AC 
900-1199 600-899 

 1200-1499 1500-1799 
 

 
300-599 

 
   

   BA BB BC 
1800-2099 

 
4200-4499 

2100-2399 
 

0-299 
CA CB CC 

  
3000-3299 

  
2700-2999 

  
3900-4199 

  
4500-4799 

  
2400-2699 

  
5400-5699 

  
7200- 

  
4800-5099 

  
5700-5999 

  
5100-5399 

    
    

Softwood/100/38. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

)  AA AB AC 
900-1199 3000-3299 3300-3599 

1200-1499 1500-1799 
 5400-5699 300-599 
 2100-2399 0-299 
 2400-2699 600-899 
 BA BB BC 

1500-1799 1800-2099 4500-4799 
4800-5099 3900-4199 

 

 

 



 

 
 

Ä 

CA CB CC 

  
4200-4499 

  
3600-3899 

  
7200- 

  
2700-2999 

  
6000-6299 

  
6300-6599 

    
    

Softwood/100/100. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) 

AA AB AC 
1200-1499 300-599 

 600-899 
  2100-2399 

  5400-5699 
  900-1199 
  BA BB BC 

 
3300-3599 0-299 

 
3000-3299 2400-2699 

 4800-5099 
  1800-2099 
 CA CB CC 

  
3900-4199 

  
4200-4499 

  
6300-6599 

  
1500-1799 

  
5700-5999 

  
4500-4799 

  
2700-2999 

    
 
 
 
 
 
 
 

Softwood/100/50. 
Antal Inköp 

To
ta l 

lö
pl

ä
ng

d 
(m

)  AA AB AC 
900-1199 300-599 3300-3599 

 



 

 
 

Ö 

0-299 
  2100-2399 
  1800-2099 

  4200-4499 
  600-899 
  1200-1499 
  BA BB BC 

 
1500-1799 2400-2699 

 
3000-3299 4500-4799 

 3600-3899 
  

  CA CB CC 

  
4800-5099 

  
5100-5399 

  
3900-4199 

  
2700-2999 

  
7200- 

   
    
    

Softwood/100/16. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

)  

AA AB AC 
900-1199   
600-899   

BA BB BC 

 2100-2399 300-599 
 

2400-2699 0-299 

   

   
CA CB CC 

  1500-1799 

  1200-1499 

  3300-3599 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 

 
 

AA 

    Softwood/100/97/Spår 

 

Antal Inköp 
To

ta
l l

öp
lä

ng
d 

(m
) AA AB 

900-1199  
  

BA BB 

 1200-1499 
 

300-599 

  
  

    
    

Softwood/150/150. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

)  

AA AB AC 
5400-5699 6600-6899 300-599 
6300-6599 600-899 

 5100-5399 
  6000-6299 

  4800-5099 
  

   

   BA BB BC 
5700-5999 3300-3599 4500-4799 

  
0-299 

   
 

  CA CB CC 

  
4200-4499 

  
900-1199 

    
    

Softwood/150/22. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) 

AA AB AC 
1800-2099 2400-2699 3000-3299 
900-1199 300-599 

 600-899 
  

   
 

  

 

 

 



 

 
 

BB 

  

   BA BB BC 
1500-1799 

 
2700-2999 

  
2100-2399 

   
 

  CA CB CC 

  
1200-1499 

  
3300-3599 

   

   

   

   
    
    

Softwood/150/38. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

)  

AA AB AC 
900-1199 3000-3299 

 1500-1799 2700-2999 
 BA  BB BC 

 
1200-1499 

 
 

0-299 
  600-899 
  

  CA CB CC 

 
2400-2699 

 
 

4500-4799 
 

 
3300-3599 

 
 

2100-2399 
 

 
3600-3899 

 
 

300-599 
 

    
    

Softwood/150/75. 
Antal Inköp 

To
ta

l 
lö

pl
än

gd
 

(m
) 

AA AB AC 
600-899 3900-4199 

 2400-2699 5100-5399 
 3600-3899 4500-4799 
 

 

 



 

 
 

CC 

3000-3299 
  2700-2999 
  2100-2399 
  BA BB BC 

3300-3599 5700-5999 4800-5099 

  
1500-1799 

   CA CB CC 

  
5400-5699 

  
6300-6599 

  
4200-4499 

 Softwood/150/97/Spår 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) 

AA AB AC 
900-1199 1200-1499 2400-2699 

  
 

2700-2999 
BA BB BC 

 
 300-599 2100-2399 

  
1800-2099 

  
3300-3599 

  
1500-1799 

CA CB CC 

  
5400-5699 

  
3600-3899 

  
7200- 

  
3900-4199 

  
0-299 

  
3000-3299 

  
600-899 

 

Softwood/163/21/spont 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) 

AA AB AC 
900-1199 1500-1799 

 3000-3299 4200-4499 
 600-899 1200-1499 
 2400-2699 2700-2999 
 5100-5399 

  

 

  



 

 
 

DD 

BA BB BC 
2100-2399 3600-3899 4800-5099 

 
3900-4199 1800-2099 

CA CB CC 

  
5400-5699 

  
4500-4799 

  
3300-3599 

  
5700-5999 

  
300-599 

 

Softwood/163/28/spon 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

)  

AA AB AC 
1200-1499 4800-5099 

 2100-2399 3000-3299 
 600-899 4200-4499 
 3900-4199 

  

   BA BB BC 

  
3300-3599 

  
1500-1799 

CA CB CC 

 
4500-4799 3600-3899 

  
2400-2699 

  
5400-5699 

  
900-1199 

   

 

Softwood/95/45. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) AA AB AC 
900-1199 0-299 

 600-899 
  300-599 
  1800-2099 
  1200-1499 

  BA BB BC 
3000-3299 1500-1799 4500-4799 

 
3900-4199 

 

  

  



 

 
 

EE 

CA CB CC 

  
5100-5399 

  
2700-2999 

  
3300-3599 

  
4800-5099 

  
2100-2399 

  
4200-4499 

  
3600-3899 

  
2400-2699 

 

Softwood/95/70/spår. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) 

AA AB AC 
600-899   
300-599   

BA BB BC 

 900-1199  
   

   

   
CA  

 CB CC 

  1500-1799 

  1200-1499 

   

 

Softwood/97/30/spår 

 

Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) AA AB 
900-1199  

  
BA BB 

 300-599 

 1200-1499 

  

  
 

 
 

 

 

 



 

 
 

FF 

Softwood/97/46/spår 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

)  AA AB 
900-1199  

  
BA BB 

 300-599 

 1200-1499 

  

  
 

 
 

 

Softwood/98/74. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

)  

AA AB AC 
0-299   

 
  

BA BB BC 

 300-599  
   

   

   
CA   

 CB CC 

 900-1199 
  3000-3299 
  600-899  

 

Softwood/75/16. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) AA AB AC 
600-899   

1200-1499   
BA BB BC 

 900-1199  
 1800-2099  
 0-299  
 300-599   

1500-1799  

 

  

  



 

 
 

GG 

CA CB CC 

   
 

  

 

Softwood/75/19. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) 

AA AB AC 
1200-1499 1800-2099  
900-1199   

BA BB BC 
600-899 

 
1500-1799 

  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

CA CB CC 

 0-299 300-599 

   

 

Softwood/75/25. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) 

AA AB AC 
900-1199 

 
 

 
  

BA BB BC 
600-899 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

CA CB CC 

 1200-1499 
 

 1500-1799 
  

 
 
 
 

Softwood/75/75. 

  

  



 

 
 

HH 

Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) 
AA AB AC 

0-299 1800-2099  
900-1199 300-599  

BA BB BC 

  
600-899 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

CA CB CC 

  
1200-1499 

  
3000-3299 

 

Softwood/195/45. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) 

AA AB AC 
2100-2399 2700-2999  

 
900-1199  

BA BB BC 

 
1800-2099 

  300-599  
 

 
 

 
 

 
CA CB CC 

 

600-899 
  1200-1499 

  0-299  

 

Softwood/220/45. 

 

Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) AA AB 
2100-2399 2700-2999 

  
BA BB 

 900-1199 

 0-299 

  

  

    



 

 
 

II 

  
 

 
 

Softwood/20/95. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

)  

AA AB AC 
3000-3299 

 
 

600-899   
BA BB BC 

1500-1799 2100-2399 900-1199 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
CA  

 CB CC 

  
1800-2099 

  
3900-4199 

 

Softwood/38/25. 

 

Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) AA AB 
900-1199 

 600-899  
BA BB 

  
  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Softwood/45/45. 
 

 

  

 



 

 
 

JJ 

Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) 
AA AB AC 

1500-1799 600-899  
2100-2399 0-299  

BA BB BC 

   
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
CA CB CC 

300-599 
 

900-1199 

  
1200-1499 

 

Softwood/60/45/spår 

 

Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) AA AB 
600-899 

 300-599  
BA BB 

 900-1199 

  

  

  

 

 

Softwood/70/45. 
 

Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

) 

AA AB AC 
1200-1499 1500-1799  
900-1199 2700-2999  

BA BB BC 
0-299 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CA CB CC 

  
2400-2699 

 
 

 
600-899 

  

  

 



 

 
 

KK 

  
300-599 

 
 
 
 
 
 
 
 

Softwood/74/74. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

)  

AA AB AC 
0-299 

 
 

  
 

BA BB BC 

 
900-1199 

  300-599  
 

 
 

CA CB CC 

 1200-1499   

 3000-3299 
 

 600-899   
 
 1800-2099 

 
 

Softwood/75/100. 
Antal Inköp 

To
ta

l l
öp

lä
ng

d 
(m

)  

AA AB AC 
0-299 

 
3000-3299 

300-599 
 

1800-2099 
900-1199 

 
 

600-899 
 

 

  
 

BA BB BC 
5100-5399 1200-1499 

 3900-4199 1500-1799  
2400-2699 

 
 

CA CB CC 

 4500-4799 4800-5099 

 5400-5699 2100-2399 

 7200-   
 

  



 

 
 

LL 
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