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Sammanfattning 

För ett företag som har en hög grad av samhällsförankring är det viktigt att det sker 

ständig utveckling och förbättringar för att möta kundbehovet. Detta innefattar ett 

arbete mot nya och mer utvecklade lösningar för sina processer och system. 

Samtidigt som en organisation utvecklas framåt måste den parallellt löpande 

verksamheten fungera med rätt leveransprecision samt kvalitet och arbeta mot målet 

att öka företagets lönsamhet. En stor del till att ett företag fungerar är ett tillförlitligt 

logistiksystem. 

Ett exempel på en sådan samhällsförankrad produktion är kraftvärmeverken.  

Övergången som kraftvärmeverken har gjort från användning av olja till biobränsle 

har medfört stora utmaningar i form av logistiska problem som lagring, hantering 

samt transport. 

Syftet med projektet är att med en fördjupad kunskapsnivå inom logistik förstå dess 

inverkan på lagerhantering och hur det kan appliceras på ett kraftvärmeverk. Valet att 

använda en fallstudie som forskningsmetod har givit förutsättning för att fördjupa sig 

inom ämnesområdet och därmed formulera frågeställningen: 

Vilka påföljder har valet av lagernivåer på ett kraftvärmeverk och hur är det relaterat 

till en lönsam el- och värmeproduktion? 

För att slippa en omläggning av produktionen vilket medför stora kostnader samt 

intäktförluster för fallföretaget så har målet för författarna varit att hitta en nivå på 

lagret som gör att det inte skulle krävas en omläggningen vid den mest kritiska 

perioden på året.  

Beräkningar som kopplats till fallföretagets logistikkostnader baserades  

huvudsakligen på sekundär data. Utifrån resultatet från dessa beräkningar har 

författarna kunnat påvisa att valet av lagernivåer har en direkt lönsamhetspåverkan på 

ett kraftvärmeverks el- och värmeproduktionen.  

Den rekommenderade lagernivån som studien resulterade i kommer att medföra att 

fallföretaget undviker intäktsförluster samt bristkostnader eftersom lagernivån ger en 

förutsättning för den planerade produktionen. 

För att fallföretaget skall kunna utnyttja resultatet av studien och upprätthålla en 

säkerställande lagernivån så rekommenderar författarna att 

processer i ett tidigare skede i försörjningskedjan skall förbättras och kvalitetssäkras. 

Ett sätt att säkra kvalitén i processerna är genom att förstärka avtalen. Genom att 

utveckla avtal som är förmånliga för båda parter så kan samarbeten frodas vilket är 

en viktig del för en önskvärd samhällsprogression. 
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Summary 

When a company has a high degree of social acceptance it is important that 

continuous progress and improvements happen to be able to meet the customer 

needs. This includes work towards new and more developed solutions for one's 

processes and systems. 

At the same time as an organization moves forward they need to simultaneously have 

their ongoing operations under control and strive to have right delivery precision, 

quality and work towards the goal of increasing the organizations profits. A great 

reason behind a company's success is a reliable logistics system. 

An example of production with a high degree of social acceptance is a combined heat 

and power plant, CHP. The transition that has been apparent in the CHP business is 

the change from using fossil-fuel to biofuel. The change has resulted in great logistic 

challenges in the means of storage, material handling and transportation. 

The purpose of this study was with a immersed knowledge of logistics, understand its 

impact on inventory management and how it can be applied on a CHP. The decision 

of doing a case study a research method gave the authors the opportunity to immerse 

themselves in the study field and in that way develop the framing of a question: 

What kind of impact has the choice of inventory levels on a combined heat and 

power plant and how is it related to a profitable electric and heat production? 

To avoid a rescheduling of the production on the case company which entails great 

expenses and losses of revenue the authors had a goal which was to find a secured 

storage-level. The storage-level would result in that there would be no need for a 

rescheduling to begin with at the most critical period of the year. 

The calculations that were associated with the case company's logistics costs were 

mainly based on secondary data. The calculations resulted in that the authors could 

prove that the choice of inventory level has a direct impact on the profitability on a 

CHP. The recommended stock level that the study resulted in will provide the case 

company with conditions to avoid loss of revenue because the stock level will supply 

for the planned production.  

In order for the case company to be able to utilize the result of the study to maintain a 

safe inventory level, the authors recommendation is to improve the processes at an 

earlier stage of the supply chain. One way to ensure the quality of the process is by 

developing strong contracts. By developing strong contracts that is beneficial to both 

parties, cooperation can flourish, which is an important part of a desirable social   

progression.  
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Abstract 

Övergången som kraftvärmeverken har gjort från användning av olja till biobränsle 

har medfört stora utmaningar i form av logistiska problem som lagring, hantering 

samt transport. 

Syftet med projektet är att med en fördjupad kunskapsnivå inom logistik förstå dess 

inverkan på lagerhantering och hur det kan appliceras på ett kraftvärmeverk. 

Studien har visat att valet av lagernivåer har en direkt lönsamhetspåverkan på ett 

kraftvärmeverks el – och värmeproduktionen. Den rekommenderade lagernivån som 

studien resulterade i kommer att medföra att fallföretaget undviker intäktsförluster 

samt bristkostnader. 

Författarna rekommenderar att processer i ett tidigare skede i försörjningskedjan 

skall förbättras och kvalitetssäkras. Ett sätt att säkra kvalitén i processerna är genom 

att förstärka avtalen.  

Nyckelord: logistik, kraftvärmeverk, lagerhantering, biobränsle, lönsamhet,  

leveransprecision, avtal, kvalité.   
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1. Introduktion 

Följande kapitel beskriver bakgrunden till studien. I detta kapitel presenteras 

även studiens problembeskrivning, mål och syfte samt vilka avgränsningar som 

gjorts i studien. 

1.1 Bakgrund 

Hållbar utveckling är en term som beskriver en önskvärd samhällsprogression 

och i Bruntlandkommisionens rapport Vår gemensamma framtid definieras 

hållbar utveckling som "en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov".  

Idag används jordens resurser på ett sätt som inte bidrar till en hållbar framtid 

och miljöfrågor är ett ämne som konstant diskuteras i alla nivåer av samhället 

(Naturvårdsverket, 2017). Sverige är ett av de ledande länderna inom miljöfrågor 

och har ingått många internationella avtal gällande biologisk mångfald, utsläpp 

av klimatpåverkande gaser, hushållning med naturresurser och många andra 

viktiga avseenden (Zethraeus, 2017). Genom svensk energiproduktionshistoria så 

har fjärr - och kraftvärmeverk successivt ökat på grund av orsaker som 70-talets 

oljekris samt 90-talets stigande elpris och avreglering av elmarknaden. Vid 

samma tidpunkt ökade även intresset gällande val av miljömedvetet 

huvudbränsle (Energiforetagen, 2017). Detta intresse la grund för de 16 miljömål 

som den svenska riksdagen har beslutat om som ska råda vid ett idealt 

miljöarbete. Ett mål som regeringen tillsammans med oppositionen satte 2016 

var att elproduktionen ska vara 100 procent förnybar 2040 (Naturvårdsverket, 

2017). 

 

Kraftvärmeverk producerar elektricitet samt värme och inom svensk 

kraftvärmeproduktion består över 90 procent av produktionen av biobränsle. 

Biobränsle är ett förnybart bränsle som kan utgöras av restprodukter från skogen 

men även från hushåll eller industrier (Energiforetagen, 2017). Idag bidrar 

kraftvärmeverken med två tredjedelar av Sveriges värmeproduktion samt en 

tiondel av elproduktionen (Energiforetagen, 2017). 

Enligt Freudenburg (1993) så blir individer mer beroende av varandra när deras 

egna välmående är bestämt utav den förväntade prestationen gjort av andra och 

när sådana förväntningar inte blir uppfyllda blir samhället som stort mer sårbara. 

Eftersom kraftvärmeverk har en hög grad av samhällsförankring så differentierar 

sig kravet på dess leveransförmåga från andra producerande verksamheter. 

Därför är det väsentligt att samtidigt som det miljömedvetna valet av 

huvudbränsle tillämpas för en hållbar framtid att verksamheten i sig även har en 

hållbar utveckling. 
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Hållbar utveckling inom företag är en fråga som har ökat i uppmärksamhet, 

speciellt för tillverkande företag och deras processer (Pagell and Wu, 2009). Att 

framgångsrikt anpassa företaget för en hållbar framtid och samtidigt hantera 

externt tryck kräver att hållbarhetsaspekter inkorporeras i företagsstrategier och i 

utförandet (De Rosa, 2013). 

För ett företag som har en hög grad av samhällsförankring är det viktigt att det 

sker ständig utveckling och förbättringar för att möta kundbehovet. Detta 

innefattar ett arbete mot nya och mer utvecklade lösningar för sina processer och 

system. Samtidigt som en organisation utvecklas framåt måste den parallellt 

löpande verksamheten fungera med rätt leveransprecision samt kvalitet och 

arbeta mot målet att öka företagets lönsamhet. En stor del till att ett företag 

fungerar är ett tillförlitligt logistiksystem (Segerstedt, 2008). 

I framtiden måste logistiksystem inte bara bidra till en ekonomisk hållbarhet för 

företagen utan även miljömässiga och socialt hållbara aspekter måste tas i 

beaktande. Som en följd av detta står nya överväganden samt utmaningar 

framför verksamheterna när logistiksystemen ska utformas. Den största 

logistiska miljöpåverkan har sin kärna i transporterna. Utformningen av 

logistiksystemet har stor inverkan på hur transportbehovet ser ut. Att styra 

logistiken bidrar även till att företagen kan påverka förhållanden långt utanför 

den egna verksamhetens gränser. Att ha ett väl fungerande logistikarbete bidrar 

till att individen sätts i en position där välmående uppmuntras genom minskad 

stress och press (Björklund, 2012). Logistikens påverkan på ekonomiska 

hållbarheten för ett företags tillväxt handlar om att genom ledning och kontroll 

av materialflöden, samt de resurs-, informations- och monetära flöden som är 

sammankopplade med det fysiska flödet. Detta ska bidra till hög effektivitet som 

genererar bra service till låga kostnader utan att negativt påverka de ekologiska 

och sociala aspekterna (Christopher, 2011). 

 

Företag behöver idag arbeta mot minimering av icke värdeskapande aktiviteter 

på grund av det rådande paradigm som antyder att priset är bestämt på 

marknaden och att lönsamhet kan uppnås genom reducering av sina 

självkostnader (Bjurström, 2016). En vanlig anledning att slöseri uppstår inom 

många företag är på grund av att det inte finns en uttalad strategi gällande 

lagerstyrning men enligt Bozek & Wysocki (2015) så är etablering av väl 

fungerande strategier ett sätt angripa dessa slöserier. 

En välutformad strategi för lagerstyrning medför ansatsen att upprätthålla en 

lagernivå som ska åstadkomma en störningsfri produktion vilket är vitalt för att 

kunna bemöta kundens efterfråga. Lager medför dock kostnader i form av bundet 

kapital, hanteringskostnader och lagringsutrymme. Ett för stort lager orsakar 

därför onödiga kostnader och att optimera sina nivåer medför stor 

konkurrenskraft (Segerstedt, 2008). 

https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0925527313001977?via%3Dihub
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1.2 Problembeskrivning  

När en verksamhets leveranssäkerheten inte får kompromissas för att hela 

samhället är beroende av dess produktion så krävs väl utarbetade strategier för 

logistikstyrning (Freudenburg, 1993). Exempel på sådan samhällsförankrad 

produktion är vid ett kraftvärmeverk. Övergången som kraftvärmeverken har 

gjort från användning av olja till biobränsle har medfört stora utmaningar i form 

av logistiska problem som lagring, hantering samt transport. Det krävs nämligen 

10 gånger större volymer av biobränsle för att producera samma mängd värme 

som vid produktion med olja. Detta medför därmed ett krav på planerad 

logistikstyrning då ett kraftvärmeverks pannor kräver jämn och kontinuerlig 

tillförsel av bränsle (Lumsden och Thalenius, 2010). Då en parameter som 

väderförhållanden spelar in måste organisationen kontrollera och styra sina 

flöden för att möta kundbehovet. Detta eftersom under varaktiga perioder då det 

är ihållande kallt så behöver kraftvärmeverk producera på full styrka vilket 

kräver mer bränsle och därmed ökar kraven på materialtillförseln och styrning av 

logistiken för verken.  

Vid extremfall då temperaturen har varit förhållandevis lägre än förväntat finns 

det en risk att bränsle inte hinner levereras i tid till kraftvärmeverket. Vid en 

leveransavvikelse tvingas fallföretaget att lägga om sin produktion som innebär 

att elproduktionen på anläggningen minskar. Detta medför flertalet 

intäktsförluster och kostnader för fallföretaget. Om det inte finns tillräckligt 

bränsle på anläggningen kan det i värsta fall pressa fallföretaget till användning 

av reservpannor som använder fossilt bränsle för att förse samhället med värme. 

Detta går emot både kommunen och fallföretagets mål och vision om ett 

fossilfritt samhälle. Utifrån vad som har nämnts tidigare kan studiens problem 

formuleras: 

1.2.1 Problemformulering  

 

Vilka påföljder har valet av lagernivåer på ett kraftvärmeverk och hur är det 

relaterat till en lönsam el- och värmeproduktion? 

1.3 Mål och Syfte  

Syftet med projektet är med en fördjupad kunskapsnivå inom logistik förstå 

dess inverkan på lagerhantering och hur det kan appliceras på ett 

kraftvärmeverk. 

Målet med projektet är att leverera ett underlag till beslut som ska stötta 

fallföretaget att hålla rätt lagernivåer i relation till den produktion som är 

planerad. 
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1.4 Avgränsningar  

Den här studien kommer att utföras på ett kraftvärmeverk. Fokuset kommer 

att vara på lagret och hur det kan styras för att säkra leveransen av värme 

och el. Vid framtagningen av lagernivåer på VEAB så avgränsades 

beräkningar till endast två utav fem bränslen. Lagrets nivåer har även 

avgränsats till att beräknas på en åtta veckors period från vecka 2 till vecka 9 

då bränslebehovet är som störst och tillförseln är som mest kritisk. En 

avgränsning angående säkerhet och arbetsmiljö har gjorts då fallföretaget 

redan har diskuterat dessa aspekter grundligt. Alltså hur tekniker och 

hjullastaren rör sig på lagret på ett säkert sätt och hur bränslet lagras med 

avseende på höjd och form.    
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2. Metod   

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts i studien för att skapa 

förutsättningar för att besvara problemformuleringen. I kapitlet återfinns 

även motivering till de valda metoderna. 

2.1 Vetenskaplig forskningsmetodik 

En kvalitativ metod kännetecknas med möjligheten att med begränsat 

material fortfarande göra en ingående undersökning i det specifika 

ämnesområdet. Datainsamlingen sker verbalt och i de flesta fall genom 

observationer och intervjuer. När observationer utförs samlas informationen 

in i realtid detta gör att processer samt beteende kan studeras i ett naturligt 

sammanhang. Observationer är även att föredra när tidigare insamlad 

information kräver konfirmation eller behöver kompletteras. Intervjuer 

bidrar till direkt information från intervjuobjektet där attityd, tankar, åsikter 

och kunskaper kan kartläggas. Fördelen med en kvalitativ forskningsmetod 

är att den är flexibel och går att anpassa efter situationen och justeras under 

projektets gång (Eliasson, 2013). 

Författarna har utgått från de tillvägagångssätt som anses på bästa sätt kunna 

besvara studiens problemformulering. Då undersökningen kommer behandla 

ett relativt specifikt ämnesområde så behöver en kvalitativ 

forskningsmetodik tillämpas. På detta sätt kan problemet studeras djupare 

och mer grundligt. Då majoriteten av den insamlande empiriska material 

kommer att samlas in från intervjuer ansågs också en kvalitativ metod att 

föredra. Genom intervjuer kommer där med åsikter och attityd samtidigt 

som kunskap kunna kartläggas. 

2.2 Forskningsstrategi 

När en forskningsstrategi ska väljas bör man grunda valet på vilken typ av 

data som ska samlas in för undersökningen och på vilket sätt det kommer att 

gå till. Beroende på om det är kvalitativa eller kvantitativa data kan valet av 

strategi variera (Bell, 2016). 

En fallstudie specificeras genom att intensivt studera ett enstaka typfall och 

enheter som exempelvis företag och organisationer. Fallstudien ger 

möjligheten att fördjupa sig inom ett specifikt område och problem. Syftet 

med fallstudier är att illustrera olika samspelsprocesser och då inte bara hos 

organisationen utan också hos individen i organisationen. Fallstudie 

exemplifierar hur olika processer berör varandra och hur en organisation 

fungerar samt påverkas av olika implementeringar. Alla organisationer är 

unika men målet är att hitta den gemensamma nämnaren för att kunna ta 

fram ett generaliserat resultat. Kritiken mot denna forskningsstrategi grundar 
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sig i då resultat från enstaka händelser inte alltid kan appliceras på andra 

situationer (Bell, 2016). 

En fallstudie tillämpades i studien för att författarna ansåg att det var 

nödvändigt att förstå sig på hur fallföretaget opererar för att sedan se hur 

studiens resultat kan påverka dem. Observationen av detta samspelet anses 

vara väsentlig för att sedan lyckas påvisa kopplingen mellan resultatets 

ekonomiska nytta till miljö- och samhällsnyttan. 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 

Vetenskapliga angreppssätt beskriver det tillvägagångssätt som forskaren 

använder sig av för att kartlägga verkligheten och att visa samband mellan 

teori och empiri. Angreppssätten som används för att relatera teori till 

verkligheten delas in i deduktion, induktion och abduktion (Alvesson, 2017). 

En deduktiv ansats kännetecknas av att gå från teori till empiri där forskaren 

först formulerar en generell hypotes utifrån teoretisk information för att 

sedan inhämta empiriska data för att bekräfta hypotesen.  

En induktiv strategi används på motsatt sätt från deduktion där forskaren 

istället går från empiri till teori. Ansatsen går ut på att helt utan 

förväntningar ge sig ut i verkligheten för att samla in relevant fakta för att 

sedan analysera och formulera teorier.  

En abduktiv ansats är en kombination av de två ovannämnda angreppsätten 

och inleds med att en hypotes formuleras som förklarar situationen som 

sedan leder till att en viss teori föreslås som sedan testas på nya fall. I den 

inledande fasen av ett abduktivt tillvägagångssätt kan influenser av en 

induktiv ansats skildras, därefter fortgår arbetet med mer likheter från det 

deduktiva angreppsättet. Positiva sidor med detta arbetssätt är att forskaren 

blir med flexibel och inte låst till något angreppssätt (Patel, 2011).  

Inledningsvis av projektet har författarna nästan enbart samlat in information 

från fallföretaget gällande frågeställningen vilket anses som ett induktivt 

angreppssätt.  

För att framgångsrik lyckas besvara rapportens frågeställning behövs ett 

deduktivt angreppssätt tillämpas. Därför anser författarna att det är det 

vetenskapliga angreppssättet, abduktion, som rapportens utformning 

kännetecknar eftersom det tillämpas en kombination av det båda ansatserna. 

2.4 Metodik för datainsamling 

En vanlig metod för att samla in kvalitativ information är genom intervjuer. 

Enligt Yin (2009) är intervjuer en av de mest vitala 

datainsamlingsmetoderna för fallstudier. Merriam (1994) anser att intervjuer 
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är en primär informationskälla vid en fallstudie. Det finns flertalet olika 

former av intervjuer baserat på hur de är strukturerade och olika strategier 

för hur samspelet mellan intervjuaren och respondenten ska fungera.  

I en semistrukturerad intervju eller delvis strukturerad intervju är frågorna 

förutbestämda men denna form ger rum för följdfrågor. Syftet är att kunna få 

ett visst svar från flertalet respondenter. Frågorna behöver inte ställas i en 

specifik ordning vilket bidrar till att intervjuer blir mer flexibel och mer 

informationsrik (Merriam, 1994).    

Transkribering syftar till att forskaren skriver ned inspelat tal till text från 

exempelvis en intervju. Fördelar med inspelade intervjuer är ett 

datainsamlingen precision ökar då ingen informationen från intervjun missas 

eller glöms bort (Bryman, 2002). 

Merriam (1994) beskriver att deltagande observationer som en primär källa 

för insamling av information när en fallstudie ska utföras. Denna metod sker 

ute på fältet och ger en förstahandsbeskrivning av den situation som 

studeras. Kombinerat med intervjuer och källanalys bidrar detta angreppssätt 

till en holistisk syn av det rådande tillståndet. En deltagande observation 

maximerar fördelarna med att nyttja människan som instrument genom att 

lägga allt fokus på att minnas, registrera och observera.  

Den tredje fundamentala informationskällan vid en fallundersökning är 

dokument. Dokument kan tas fram utifrån forskarens önskemål men 

generellt är de skapta av andra motiv än forskningsändamålet. Enighet 

mellan dokument och frågeställning kräver att forskaren uppvisar flexibilitet 

genom att ställa upp problem och frågor som har med studien att göra. 

Dokument kan också bidra till att forskaren får en djupare förståelse för 

problemet (Merriam, 1994).    

För att på ett framgångsrikt sätt lyckas samla in relevant information till 

frågeställning har författarna huvudsakligen fokuserat på semistrukturerade 

intervjuer för att ge personen som intervjuas möjlighet till tolkning av 

frågan. Detta tillvägagångssätt kan medföra att samma eller olika svar ges 

beroende på vem som svarar på den. Om en fråga besvaras på samma sätt så 

stärks tillförlitligheten medans om olikt svar ges så öppnar det upp möjlighet 

för nytt spår att undersöka. Vid intervjuer där personen har givit sitt 

samtycke så har även dem blivit inspelade för att säkerhetsställa att ingen 

information glöms eller misstolkas. 

För att ta del av den dokumentation av historisk data som finns på företaget 

ställdes förfrågan i samband med intervjun om författarna fick tillåtelse att ta 

del av den.  
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2.5 Källor 

Utnyttja relevanta och aktuella källor vid rapportskrivning är vitalt för att 

kunna presentera en bra undersökning. Det är av högsta vikt att kritiskt 

granska källor som används och att använda olika infallsvinklar av data. Att 

balansera urvalet av källor för att inte enbart stödja författarens egna åsikter 

och hypoteser är viktigt för en vetenskaplig undersökning (Bell, 2016).  

Den insamlade informationen delas vanligtvis in i primär- och sekundär 

data. Primär data inkluderar aktuell data som samlats in under 

utredningstillfället speciellt för att uppnå syftet med studien. Fördelar med 

denna formen av data är att informationen är tidsenlig och beskriver det 

rådande läget. Därtill kan definitioner och avgränsningar formas efter den 

rådande frågeställningen.  

Sekundärdata har samlats in av någon annan och behöver inte ha samma 

ändamål med insamlingen som forskaren. Denna form av data inkluderar 

litteraturstudier och studier av företagsinformation. Genom att använda 

sekundärdata kan tid och kostnader sparas vid datainsamlingstillfället då 

informationen ofta är lättillgänglig. Mängden data som kan analyseras ökar 

avsevärt vid användning av sekundär data och kan bidra till en ökad 

precision i resultatet. En nackdel med sekundär data är att i ett ständigt 

utvecklande samhälle så kan den insamlade informationen bli inaktuell 

vilket kan bidra till att resultatet avviker från nuläget (Dahmström, 2011). 

Intervjuer som genomförts med medarbetare hos fallföretaget har 

resulterat i primära källor. Den information gällande 

förbrukningsstatistik, väderstatistik eller grovplanering anses som 

sekundär källor eftersom den har framtagits och sammanställts av 

företaget i ett annat syfte. Dessa källor granskas genom jämförelse hos 

samma källa vid annat årgång eller andra jämbördiga källor. 

Litteraturstudier har genomförts i denna rapport och återfinns i kapitel 3, 

där relevant och noga utvald teori för frågeställningen finns med. Urvalet 

av källorna har gjorts genom att författarna granskat så att källorna är 

peer-reviewed. Litteraturstudierna är sekundär källa eftersom egna 

tolkningar har gjorts utifrån andra författares material. 

2.6 Tillförlitlighet 

Validitet innebär att forskaren mäter det som avses mätas. Detta betyder att 

de variabler som från början planeras att granskas speglar de mål som är 

satta för studien. Hög validitet bidrar till ett resultat som baseras på valid 

data. Validitet delas in två typer, inre- och yttre validitet. Inre validitet syftar 

i vilken dimension en slutsats innehåller ett orsakssamband mellan flertalet 
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variabler. Yttre validitet handlar om i vilken grad resultatet i studien kan 

användas och jämföras med verkligheten (Merriam, 1994).       

Reliabilitet syftar till att de valda mätinstrumenten är tillförlitliga. Detta 

påvisas genom att forskaren kommer fram till samma resultat vid olika 

tillfällen men under lika förhållanden. För att detta ska uppfyllas krävs också 

ett mycket noggrant arbete vid mätprocessen och att efteråt utvärdera den 

data som samlats in genom beräkningar för att skapa en uppfattning om hur 

reliabel informationen är (Merriam, 1994).   

2.7 Metodbeskrivning i kronologisk ordning 

För att generalisera examensarbetets problem så har information samlats in 

och använts för att upplysa problemets världs-, miljö- och samhällsnytta för 

att sedan bryta ner det på kvalitativ fallstudienivå.  

Problembeskrivningen utgår ifrån primär data från fallföretag och utarbetas 

för att formulera en problemfrågeställning som skall tillfredsställa 

universitetet, fallföretaget samt studenten. 

För att besvara problemfrågeställningen kommer till första hand en 

kvalitativ datainsamlingsteknik med hjälp av intervjuer göras med 

medarbetare på fallföretaget för att lyckas beskriva nuläget hos fallföretaget. 

De frågor som ställs under intervjuerna har en teoretisk bakgrund för att 

säkerhetsställa frågornas validitet vilket i sin tur kommer öka resultatet av 

intervjuns reliabilitet. 

Kvantitativ datainsamling kommer att utföras som komplement till den 

kvantitativa. Detta eftersom författarna anser att statistisk data kan bli 

väsentligt för att framgångsrikt besvara frågeställningen. 

Parallellt som empirisk datainsamling sker och information gällande 

frågeställning börjar bli klarare kommer litterära studier genomföras. Teori 

relaterat till ämnesområdet ska användas som verktyg i utformningen av en 

lösning på problemet. Innan teori väljs ut granskas källan så att den är peer-

reviewed, att publiceringsåret är relativt modern samt källans geografiska 

ursprung. Detta anser författarna är nödvändigt för att vidmakthålla 

rapportens tillförlitlighet. 

När informationen utifrån intervjuer och dokumentation har fastställts och 

anses vara tillräcklig för att besvara frågeställningen kommer den bearbetas 

med hjälp teoretiska verktyg för att få fram ett resultat. 

För att se till att resultatet förhåller sig till vad fallföretag har frågat efter så 

har författarna valt att använda sig utav både fallföretags och universitetets 

handledare för att säkra dess validitet. 

När resultatet bekräftas vara fullständigt så kommer slutsatser och 

diskussion att utvecklas. I slutsatsen kommer huvudsakligen svaret på 

frågeställningen att lyftas fram medans i diskussion så kommer arbetets 
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resultat och metod att utvärderas.  

Nedan presenteras en figur som skall illustrera arbetets riktning i dess olika 

faser. 

 
Figur 1. Metodbeskrivning 
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3. Teori  

Följande kapitel presenterar de teorier som är relevanta för besvara studiens 

problem och ligger som grund för studien. Den teoretiska referensramen 

utgörs av litteratur och artiklar som noga valts ut för att framgångsrikt kunna 

leverera ett resultat.  

3.1 Teoretisk modell för studien 

Teorin omfattar information kring logistik med fokus på lagerhantering för 

att få en ökad förståelse för ämnet och kunna lägga en grund till att leverera 

rekommenderade lagernivåer till fallföretaget. Teorin innefattar även 

information som är av vikt för en ökad förståelse för de företagsspecifika 

parametrar som studien täcker såsom en beskrivning av biobränsle och 

elcertifikat. Förklaringar som presenteras i teorin ska också kunna ligga som 

grund för beräkningar som görs i resultatavsnittet och de åsikter som 

kommer läggas fram i diskussionsavsnittet.   

3.1.1 Teoretisk bedömning  

Författarna har försökt att använda mestadels teori som har svenska 

författare för det bör anses det lämpligaste för svenska förhållanden. Detta 

baseras på att dessa teorier har testats under de förhållanden svenska företag 

verkar inom, vilket inte behöver vara samma i andra länder.  

Val av litteratur har också baserats på publiceringsår, där författarna har 

försökt att använda så aktuella teorier som möjligt. Detta för att i ett 

ämnesområden som logistik sker det ständig utveckling och nya teorier 

motbevisar gamla.  

3.2 Supply chain management  

Termen supply chain management beskriver hur försörjningskedjan hanteras 

och styrs i en organisation. Det handlar om att fokusera på de processer som 

gör att kunden betjänas på det bästa möjliga sättet (van Weele, 2012). SCM 

strävar efter att reducera kostnader och samtidigt öka värdeskapande 

aktiviteter genom att integrera och effektivisera hela försörjningskedjan. För 

att detta ska kunna ske krävs ett väl fungerande informationsflöde där 

kundens behov genomsyrar försörjningskedjan både upp- och nedströms 

(Christopher, 2011). 
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3.2.1 Makroprocesser 

Alla ingående processer i en försörjningskedja kan delas in i en av de 

nedanstående makroprocesser:  

Supplier Relationship Management (SRM) - Omfattar processer som har 

utgångspunkt i relationen mellan ett företag och dess leverantörer.  

Internal Supply Chain Management (ISCM) - Omfattar de processer som 

existerar inom företaget, exempelvis planering av produktionen.  

Costumer Relationship Management (CRM) - Omfattar processer som 

har utgångspunkt i relationen mellan företaget och dess kund (Christopher, 

2011). 

3.2.2 Avtal 

Ett avtal anger variabler som styr relationen mellan en köpare och 

leverantör. Beroende på vilket verksamhetsområde det handlar om kommer 

avtalen innehålla specifika villkor och krav. Avtalen varierar beroende på 

inköpspolicy, företagskultur och marknadssituation. Avtalen baseras också 

på vilken produkt som ska köpas in. Generellt gällande inköpsvillkor är det 

bestämt att leverantören måste garantera att de levererade godset är av god 

kvalitet och att de fullgör avtalade krav, specifikationer och villkor. Helst 

ska leverantören vara villig att ta ansvar för alla risker vid leverans. 

Inköparen bör sträva efter en ställning där det är upp till den köpande parten 

att bestämma inköpsvillkoren (Van Weele, 2012). 

När avtal med leverantören skrivs är det viktigt att konkretisera 

serviceelementen i avseende på ledtid, lagertillgänglighet, 

leveranssäkerhet och leveransprecision. Hur leverantören hanterar upp- 

och nedgångar gällande efterfrågan är också av vikt när avtalen ska 

skrivas. De logistiska aspekterna i avtalen är vitala för hela 

försörjningskedjan. En organisation kan inte kräva att leverantören ska 

uppfylla krav för leverans om de inte finns dokumenterade (Aronsson, 

Ekdahl och Oskarsson, 2006). 

Förutom att ha tydliga villkor i relationen mellan köpare och leverantör, har 

ett avtal väsentlig påverkan på beteende och prestanda i en 

försörjningskedja.   Kontraktet ska konstrueras för att åstadkomma en ökad 

vinst och erbjuda incitament till leverantören för att främja ett förbättrat 

utförande av flertalet nyckelaspekter (Van Weele, 2012).  
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3.2.3 Kvalitetsledning 

En kvalitetskontroll kopplad till en inspektion av en vara är ett kostsamt sätt 

att åskådliggöra att ett misstag redan har skett. Det är också att erkänna att 

kvaliteten i försörjningsprocessen inte är under kontroll. Kvalitet kommer 

inte från en inspektion utan från en förbättrad process. Fokus måste läggas 

på att säkra kvaliteten vid källan och där bör resurserna läggas (Bjurström, 

2016). 

3.3 Logistik 

Oräkneligt många böcker har skrivits om ämnesområdet logistik och det 

förekommer flertalet olika definitioner av begreppet. Den traditionella 

definitionen som har sin utgångspunkt i forskning och utbildning syftar sig 

till att göra saker rätt i alla aspekter.  

Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt 

vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, 

hos rätt kund, till rätt kostnad (de sju R:en) 

Den mest extensiva definitionen av logistik kommer från Council of Supply 

Chain Management Professionals (CSCMOP). De beskriver logistik med 

fokus på försörjningskedjan från leverantör till kund, där genomförandet i 

form av implementering och integrering är i centrum.      

Logistics management is that part of supply chain management that plans, 

implements, and controls the efficient, effective forward and reverse flow 

and storage of goods, services, and related infomation between the point of 

origin and the point of consumption in order to meet costumers' requirments 

(Lumsden, 2012).  

3.3.1 Logistikkostnader 

Enligt Mattsson (2016) så har logistikkostnader och kapitalbindning 

tillsammans med kundservice en direkt påverkan på lönsamhet. En högre 

kapitalbindning innebär ökandet av direkta kostnader men även finansiella 

krav. Därför är det viktigt att identifiera och balansera ett systems 

logistikkostnader och kapitalbindning för att kunna mäta och utföra 

uppföljning av befintliga prestationer samt på effekten av åtgärder gjorda i 

värdeskapande syfte. 

Logistikkostnader utgörs av kostnader som är kopplade till logistiska 

aktiviteter såsom: 

• Transport- och hanteringskostnader 
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• Lagerkostnader 

• Administrativa kostnader 

• Brist- och förseningskostnader 

Transport- och hanteringskostnader 

Kostnader som är kopplat till förflyttning av gods kommer ifrån intern 

hantering och extern godstransport. Kostnader kopplat till intern hantering är 

det som uppstår vid aktiviteter som plockning, intern förflyttning eller 

paketering och kan även kategoriseras som lagerhållningskostnader. 

Extern godstransport innefattar lastning, förflyttning, omlastning och 

lossning av gods vid transporter från och till verksamhetens anläggning och 

leverantör. De kostnader som är kopplade till extern godstransport är 

skenbarligen priset men i de fall där leveransen är fri så kan kostnaden vara 

dold i produktpriset. Under själva transporten utgör materialet en kostnad i 

form av bundet kapital och räknas därmed in i den totala transportkostnaden.  

Lagerkostnader 

De kostnader som uppstår vid lagerhållning beror på kvantiteten som lagras 

och kan delas i finansiell och fysisk del. Den finansiella delen är även känt 

som lagerföringskostnad och innefattar avkastningskrav och 

osäkerhetskostnader. Den fysiska delen benämns lagerhållningskostnad och 

utgör driftkostnaden för den fysiska förvaringen. 

För att lagerkostnader skall uppskattas på ett korrekt sätt måste 

kapitalkostnaden, osäkerhetskostnaden och lagerhållningskostnaden 

uppskattas först. Kapitalkostnad är en del av lagerföringskostnaden och kan 

värderas genom att jämföra bundet kapitel i lager med en investering i 

omsättningstillgångar. 

Osäkerhetskostnader är också en del utav lagföringskostnaden och är 

kopplat till den osäkerhet och risktagande med lagerföring. Exempelvis vid 

ökade lagringsvolymer så löper det en större risk att enheter går i sönder på 

grund av det ökade behovet av hantering vilket medför en kostnad. 

Lagerhållningskostnaden avser lagerlokaler, fysisk förvaring och 

lagringsrelaterade aktiviteter. Här ingår även kostnader för lagerpersonal, 

avskrivningar, hanteringsutrustning och interna transporter. 

 

Administrativa kostnader 

De kostnader som är kopplat till långsiktig planering och kontroll av 

materialflöden är administrativa kostnader. Kostnaderna uppstår då 

administrativ personal exempelvis utför orderbehandlingar, planering och 

lagerredovisning. 

 

Brist- och förseningskostnader 

Bristkostnader uppstår när en leverans inte levereras i tid och är direkt 

kopplade till kundservice och potentialen att skapa värde och generera 

intäkter. I det värsta fall kan en leveransstörning innebära förlust av 
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försäljning och kunder. 

Kostnaden som uppstår på grund av orderförsening kan vara svår att bedöma 

dels på grund av de aktiviteter som tillkommer orsakat av förseningen men 

även de kostnader som uppstår av förlorad försäljning (Mattsson, 2016). En 

form av bristkostnad kan uppstå när en organisation har avtalat att sälja en 

viss volym men inte har möjlighet att producera den. Då krävs det att denna 

volym köps in och då uppstår en ökad kostnad. Ett exempel på detta är 

hedging som är en form av riskhanteringsteknik som används för att hantera 

eventuella förluster. Detta genom att med stöd av mot- eller täckningsaffärer 

i en investeringsstrategi minimera eller eliminera risken som kan uppstå 

genom ofördelaktig pris- eller kursutveckling. Dess syfte är att minimera 

oönskade affärsrisker medans fortfarande tillåta företaget att tjäna på olika 

investeringar. På detta sättet kan investeringar i viss grad ta ut varandra vid 

vinst eller förlust (Catlere, P, 2009). 

3.4 Lagerhantering 

För majoriteten av företag krävs en viss lagerhållning av råmaterial. Detta är 

nödvändigt för att åstadkomma en störningsfri produktion och för att möta 

efterfrågan som ställs av kunder med så kort leveranstid som möjligt. Ett 

lager anses dock som en icke värde skapande resurs och finns ofta för att 

lösa ett problem. Detta problemet kan ofta lösas på ett annat sätt än med ett 

lager. Ett lager binder kapital, utmynnar i hanteringskostnader och kräver 

lagringsutrymme. Ett för stort lager orsakar därför onödiga kostnader och att 

optimera sina nivåer medför stor konkurrenskraft (Segerstedt 2008). 

3.4.1 Lagerhållningskostnad 

För att beskriva den kostnad som uppstår i samband med lagerhållning 

används lagerhållningsränta. Fem olika konstandsposter används ofta när 

denna kostnad ska granskas: 

Kapitalkostnad: I samband med lagerhållning uppstår kostnader i form av 

kapitalbindning, alltså material som är uppbundet i lagret. Detta uppbundna 

kapital ställs ofta i relation till tillverkningskostnaden.  

Inkurans: Kostnader som skapas i samband med att produkter förstörs eller 

försvinner i hanteringen.    

Åldringskostnad: Kostnad som uppkommer när marknadspriset för en vara 

förändras eller att en produkts kvalitet påverkas med tiden som den hålls 

lagrad. 

Hanteringskostnad: Kostnad som är relaterad till mottagningskostnader 

och hanteringskostnader som tillhör den specifika produkt som lagras.  
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Platskostnad: Kostnad som uppkommer genom att ett företag betalar för 

det lagerutrymme som används. Ofta sätts denna post som en konstant och 

inkluderas inte i beräkningar såvida inte ett beslut för en investering krävs 

eller en extra kostnad för lagerutrymme (Chopra, S. & Meindl, P. 2004). 

3.5 Säkerhetslager  

I alla materialflöden förekommer osäkerhetsinslag i efterfrågan eller tillgång 

av material. För att hantera osäkerheter så måste företag använda sig av 

säkerhetsmekanismer för att skapa buffertar, därav byggs säkerhetslager 

(Mattsson, 2016).  

Enligt Mattsson (2016) så har ett antal olika metoder utvecklats för 

bestämning av säkerhetslager. Vanligt är att säkerhetslager eller säkerhetstid 

uppskattas baserat på erfarenhetsmässiga grunder. Vid dessa uppskattningar 

tas hänsyn till kapitalbindning och andra lagerkostnader samt lagerbrister 

eller försenade leveranser. Dock tar inte metoder baserat på erfarenhet 

varken hänsyn till efterfrågans variation eller till prognosfel.  

Ett sätt att bestämma säkerhetslager där efterfrågans variation tas med i 

beräkningarna är att beräkna säkerhetslagret baserat på en önskad 

servicenivå. 

Enligt Mattsson (2016) är denna form av dimensionering av säkerhetslager 

det teoretiskt korrekta tillvägagångssättet. Detta eftersom metoden ger 

förutsättningar för koppla dimensioneringen av säkerhetslagret till den 

leveransservicenivå som vill uppnås till sina kunder respektive den andel av 

störningar som accepteras i produktionen. 

Beräkningen av säkerhetslagret görs med hjälp av följande formel:  

SL = k x σ  

där SL = säkerhetslager 

k = säkerhetsfaktorn beräknad från en önskad servicenivå 

σ = efterfrågans standardavvikelse under ledtiden. 

Efterfrågans standardavvikelse beräknas genom att medelabsolutavvikelsen 

(MAD) multipliceras med faktorn 1,25. 

MAD beräknas genom att ta fram mellanskillnaden av efterfrågan och 

prognosen. Mellanskillnaden presenteras som ett absolut tal då det kvittar 

vare sig om prognos var över eller under efterfrågan. För löpande 

uppföljning av prognosfel så tas ett medelprognosfel fram samt ett 

medelvärde på absolutfelen. Det är då medelvärdet på absolutfelen som 

utgör MAD.  

Faktorn 1,25 används om efterfrågans variation antas vara normalfördelad. 



   

 

17 

Castenhammar & Willstein 

Ifall variationen antas vara normalfördelad kan även säkerhetsfaktorn 

bestämmas direkt med en normalfördelningstabell. Servicenivån motsvarar 

den sannolikhet i procent som produktionen inte får materialbrist under en 

ordercykel (Mattsson, 2016). 

3.6 Biobränsle 

Biobränsle är ett bränsle som består av biologiskt material alltså material 

som skapats under pågående biologiska processer och delas in i olika 

grupper beroende på dess ursprung. Huvudsakligen är biobränsle indelat i: 

• Trädbränslen 

• Avlutar 

• Stråbränslen 

• Avfall  

• Torv. 

För att räknas som trädbränsle skall biobränsle bestå av träd eller delar av 

träd samt att ingen kemisk omvandling har skett. För trädbränslen finns tre 

kategorier; skogsbränsle, energiskog och återvunnet trädbränsle 

(Lehtikangas, 1999). 

Grot är en förkortning av GRenar Och Toppar och är ett trädbränsle som 

används vid ett kraftvärmeverk för att framställa el och värme. Bränslet 

utvinns vid avverkning av skog och består av det som blir över när 

skördaren har apterat trästockarna. Grot har en hög fukthalt som brukar 

fluktuera mellan 35-50%. Det har även en högre askhalt vid förbränning än 

exempelvis rent trä och föroreningar i bränslet kan förekomma. Askan som 

uppkommer vid förbränning kan återföras till skogen för att tillföra energi. 

Grot lagras på kraftvärmeverk i uppflisat tillstånd  (Strömberg och Svärd, 

2012).   

Som trädbränsle till kraftvärmeverk används stamved, det anses vara det 

viktigaste skogbränslesortimentet. Främst är det virke som inte duger för 

massa- och sågverksindustring på grund av exempelvis rötskador. 

Stamvedsflis håller en fukthalt på ungefär 50%. Stamved lagras ofta på 

kraftvärmeverk som hela stockar och flisas upp innan det ska ned i pannan 

(Strömberg och Svärd, 2012). 
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3.6.1 Substansförlust  

Ett bränsles energihåll kan oftast beskrivas som dess värmevärde och är ett 

mått på bränslets totala energi som kan utvinnas vid förbränning. Det är 

vanligt idag att bränslets effektiva värmevärde tas med i upphandling av 

bränsle eftersom dess prisutveckling har förändrats avsevärt de senaste 

årtionden (Thörnqvist, 1983).  

Förändring av ett trädbränsles energiinnehåll beror huvudsakligen på 

substansförlust och förändring av fukthalten. 

Substansförlust uppstår i bränslet beroende på materialets fukthalt, stackens 

storlek, temperatur och den tid som den har lagrats. Substansförlust mäts 

som den mängd torrsubstans som brutits ned under en tidsperiod av lagring 

(Thörnqvist, 1983). 

 

De största substans- och energiförlusterna sker i början av lagring. Efter det 

tre första månader kan så mycket som 5,9 % substansförlust ske samt 5,1 % 

energiförlust. Därefter så avtar nedbrytningshastigheten för både substans- 

och energiförlusterna och efter cirka sju månaders lagring så uppgår en total 

substansförlust till 11,3% och energiförlust till 7,9% (Thörnqvist, 1983). 

En annan sak som påverkar hur snabbt nedbrytningen sker är vilken 

fraktionsstorlek bränslet har, med mindre partiklar får mikroberna en större 

angreppsyta och angreppen sker därför betydligt snabbare på flis än på hela 

stammar (Thörnqvist, 1983). 

3.6.2 Elcertifikat 

Elcertifikat fungerarar som ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar 

el och infördes i Sverige 2003. Staten delar ut elcertifikat för varje 

producerad megawattimme förnybar el en producent för ut på elnätet för att 

främja användningen av förnybara bränslen, exempelvis grot och stamved. 

Dessa certifikat kan sedan säljas på en öppen marknad där priset fastställs 

mellan säljaren och köparen. De godkända energikällor som tilldelas 

elcertifikat är: 

• Vindkraft 

• Viss vattenkraft 

• Vissa biobränslen 

• Solenergi 

• Geometrisk energi 

• Vågenergi 
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• Torv 

En anläggning har rätt att bli tilldelad elcertifikat under en 15 års period 

efter att anläggningen har tagits i drift. Köpare av elcertifikaten är 

exempelvis elintensiva industrier eller elanvändare som använder 

självproducerad el (Energimyndigheten, 2018).  

 

3.7 Hållbar logistikstrategi 

Hållbarhet anses ur ett företags eller försörjningskedjans perspektiv som ett 

parallellt hänseende till miljömässiga, sociala och ekonomiska mål och 

förutsättningar. 

I utformningen av en hållbar logistikstrategi skall de tre beståndsdelarna, 

som syns i figur 3, balanseras så att samtliga intressenters mål och 

förutsättningar kan mötas. Detta innebär exempelvis att det inte är 

tillräckligt med en målsättning som skall uppnå positiv social och 

miljörelaterad påverkan utan den skall även involvera ett långsiktigt 

ekonomisk gynnande. 

Att utveckla en hållbar logistikstrategi kan ske på olika sätt. Ett sätt är att 

exempelvis konstruera produkter lämpliga för återanvändning samt 

demontering för att uppnå kostnadsbesparingar. Det kan även uppnås genom 

att till exempel göra ett miljövänligt val av råvara samtidigt som bra sociala 

arbetsförhållanden värnas om vid tillverkning. Detta ger en intäktspåverkan 

eftersom företagen får ett positivt anseende bland kunder och leverantörer 

vilket bidrar till att det totala kostnaderna kan minskas och intäkter ökas 

(Mattsson, 2016). 

 
Figur 2. Hållbar logistikstrategi 
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras en företagsbeskrivning samt en övergripande 

nulägesbeskrivning. Kapitlet innehåller även en scenario-beskrivning som 

utgör grunden för resultatet. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Växjö Energi AB är ett kommunalägt bolag (se figur 5) som ägs direkt av 

medborgarna. VEAB grundades 1887 och i styrelsen för bolaget sitter 

Växjös valda politiker. Bolaget drivs enligt affärsmässiga principer under 

iakttagande av det kommunala ändamålet. Företaget har 196 anställda och 

2017 omsatte de 749 miljoner kronor. VEAB tillhandahåller sina kunder 

produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla. Visionen för VEAB 

är att vara regionens självklara infrastrukturaktör samt med en affärsidé som 

är följande:  

"Vår affärsidé är att med initiativrikedom skapa prisvärda och           

samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen enklare för våra kunder och med 

hängivna medarbetare ge branschens bästa service". 

De producerar fjärrvärme och el på deras biobränslebaserade kraftvärmeverk 

Sandviksverket. Produktionen fördelar sig på cirka en tredjedel el och 

återstående delen är värme. Fjärrvärmen kommer direkt till kund medan elen 

säljs till elmarknaden och inte till slutkund. Växjö Energi:s energiproduktion 

motsvarar drygt hälften av den totala elanvändningen i Växjö. 

Sandviksverket består av tre huvudanläggningar; Sandvik 1, Sandvik 2 och 

Sandvik 3. Sandvik 1 uppfördes 1973 och utvecklades 1980 för att kunna 

hantera biobränsle. 1996 startades Sandvik 2 som eldades med mer än 95% 

biobränsle. 2015 invigdes den senaste kraftvärmepannan på VEAB, Sandvik 

3. Utöver de tre huvudanläggningarna finns det tre reservanläggningar som 

används vid extremsituationer. Dessa anläggningar är i normalläge inte i 

bruk utan används bara om det är något fel har uppstått på 

huvudanläggningarna. Dessa tre reservanläggningar är: 

• Hetvattenpanna i Sandvik 1 som är oljeeldad. 

• Hetvattenpanna Täljstenen som är biooljeeldad 

• Hetvattenpanna Teleborg som är oljeeldad 

Företaget har ett stort miljöfokus där deras produktion baseras på förnybara 

biobränslen från restprodukter med ursprung i skogen. Det bränsle som 

används på deras anläggning är närproducerad från den småländska skogen. 

2017 var så lite som 0,4 procent fossilt bränsle i form av olja. VEAB har 

som mål att vara helt fossilfria år 2020 och de är en stor bidragande faktor 
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till att uppfylla Växjö kommuns mål om ett fossilfritt samhälle och visionen 

om att bli Europas grönaste stad.  

Figur 3. Organisationsstruktur 

4.2 Nulägesbeskrivning 

Som nämnts i avsnitt 4.1 består bränslet som används vid produktion av el 

och värme på VEAB till största del av biobränsle. Det biobränsle som 

används på Sandviksverket är trädbränsle och det utgör 97% av det totala 

bränslet som brukas. De olika trädbränslena som används är: 

• Grenar och trädtoppar  

• Stamved 

• Bark 

• Spån 

• RT-flis 

Mottagningsanläggningen för bränsle är öppen måndag till torsdag mellan 6-

22 och fredagar 6-18. VEAB kör tvåskift där första skiftet börjar vid 6 och 

avslutas vid 14 och det andra skiftet börjar vid 14 och slutar vid 22.  

All leverans av bränsle till VEAB sker med lastbilar genom sidtippare och 

containerbilar. Antalet lastbilar varierar med årstid och lasten som pannorna 

körs med. Under ett år kommer cirka 8000 lastbilar till VEAB och under 

vintern när både Sandvik 2 och Sandvik 3 körs kommer 350 bilar i veckan i 

relation till sommaren där 20 bilar i veckan anländer. Bränslet kommer 
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huvudsakligen från Småland, delar av norra Blekinge och Skåne. Flisen 

kommer från hyggen, barken och spånen kommer från sågverken i regionen. 

En del av materialet kommer direkt från hygget eller sågverket medans 

andra delar ligger på leverantörens terminaler. Medeltransportsavståndet för 

de 15 leverantörer som VEAB samarbetar med ligger på 60–70 kilometer.  

När materialet anländer på VEAB:s anläggning genom deras södra grind 

genomgår det först en kvalitetskontroll som utförs av ett externt företag vid 

namn VFM syd. För att komma in på anläggningen krävs att man är 

registrerad. Vid kvalitetskontrollen förs ett spjut ner i lasset med bränslet 

som mäter fukthalten. Detta sköter chauffören själv och mätningen tar 

ungefär 15 minuter. VFM finns där för att göra eventuella stickprov och 

hjälpa till vid mätningen. Det finns två ramper för chauffören att köra upp på 

för mätning och VEAB:s anläggning kan ta emot 8 bilar i timmen. Det sker 

ibland köbildning på grund av att spjutet fallerar. Efter att mätningen är klar 

får chauffören ett mätkvitto med fukthalt och sortiment.  

Om VFM misstänker något fel på lasten får chauffören tippa bränslet på 

backen och det sker en manuell provning där prover tas i högen av bränsle. 

Dessa prover vägs och förs in i en ugn där det torkas och sedan vägs igen för 

att mäta bränslets verkliga fukthalt. Denna processen tar ungefär ett dygn att 

utföra.  

Det bränsle som blir kvar av högen efter att proverna är tagna dumpas ned i 

inmatningsfickorna, alltså kan det inte tas tillbaka om fukthalten felar. 

Däremot om en felaktig fukthalt upptäcks redan vid kvalitetskontrollen så 

skall chauffören returnera bränslet. VEAB betalar för sina leveranser per 

MWh och detta räknas ut vid testet med spjutet.  

 

Chauffören ska mata in information om virkesorder, sortiment, vilken 

leverantör det är och hur långt han har kört. Chauffören har också möjlighet 

att mata in information om levererad volym men flertalet chaufförer gör inte 

det. Under kvalitetskontrollen kontrolleras även finfraktionen, vilket innebär 

en minimumgräns på 3.15mm på materialet. Kraftvärmepannorna får 

maximalt innehålla 25% av fint material samtidigt på grund av garantiskäl 

på värmepannan.  

När materialet har gått igenom kvalitetskontrollen placeras materialet 

antingen i de två inmatningsfickor på anläggningen eller lagras på planen för 

att senare dumpas ner i fickorna. När chauffören har gjort detta åker de till 

tomvågen och får ett kvitto på hur många MWh bränsle som levererats. 

Fickorna är stora hål i marken där bränslet dumpas ned för att sedan 

transporteras till de tre stora silorna på anläggningen. I fickorna finns det en 

stor skruv som har till uppgift att mala ner och trycka ned bränslet för vidare 

transport. De tre fickorna kan inte forsla material till alla pannor utan om ett 

visst material önskas hamna i en viss panna krävs det att det dumpas i rätt 

ficka. 
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Kapaciteten på utomhuslagret uppgår till 105 000 MWh men då är det 

utnyttjat till max. Det sker substansförluster när bränslet lagras på grund av 

fukthalten i materialet. Varje bränsle lagras därför var för sig för att 

minimera substansförlusterna. Högarna på gården uppgår till sju meter i höjd 

och när bränslet dumpas på gården är målet att få högarna så spetsiga som 

möjligt. Förflyttningen av bränslet sker via de två hjullastare som finns på 

anläggningen. Det finns ingen uttalad lagerstrategi på VEAB utan 

bränslelogistikern, som är ansvarig för lagret måste gå ut och fysiskt mäta 

och uppskatta hur mycket som finns kvar i utomhuslagret. Tanken är att 

omsätta lagret relativt snabb men trots det så hade en hög med grot legat 

kvar på gården sedan slutet av sommaren 2017. Figur 6 visualiserar 

Sandviksverket och vart de olika  bränslena lagras.  

 

Figur 4. Karta över Sandviksverket 

När bränslet tippas ned i inmatningsfickorna varifrån det via ett 

transportband matas högst upp i ett sållhus. I sållhuset finns en 

galleravskiljning och en magnetavskiljning för att separera sten, metall och 

för stora trästycken från bränslet. När det lämnar sållhuset lyfts det upp via 

två elevatorer och dumpas sedan ned på det band som leder till de tre stora 

silorna. Dessa tre silos rymmer 27 GWh bränsle tillsammans. Efter att 

bränslet hamnar i silon förvaras det där som ett förbrukningslager. I dem kan 

det hållas olika bränslemixar till de två stora kraftblocken, Sandvik 2 och 

Sandvik 3, för att optimera kostnaden för bränslet. Vid extremt kalla 

förhållanden där temperaturen håller sig under -15 grader under en period 

räcker bränslet när samtliga silos är fullastade i ungefär fyra dygn. Via en 

cellmatare portioneras bränslet sedan utan från silon till det band som förser 

respektive panna med bränsle. Via ett antal transportband förs bränslet in till 

pannhuset där det först hamnar i en av två dagsilos. Från dagsilon går sedan 

bränslet in i pannan via ytterligare ett par transportband. Dagsilorna rymmer 

bara bränsle nog för ett par timmars drift på fullast och är till för att skapa 

elasticitet i leveranskedjan om ett problem uppstår med transporten in från 

de stora silorna. De tre huvudanläggningarna Sandvik 3, Sandvik 2 samt en 

hetvattenpanna i Sandvik 1 drivs av biobränsle. Sandvik 2 är utrustad med 

en rökgaskondensor som gör det möjligt att utvinna mer värme från bränslet 
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som eldas i pannan. Detta görs genom att utnyttja ångan som kommer från 

det fuktiga bränslet. Under 2017 förbrukades 900 GWh bränsle på VEAB:s 

anläggning. Figur 7 illustrerar flödet från att bränslet har tippats ner i 

inmatningsfickorna fickorna till att bränslet har nått dagsilon. 

 

 
Figur 5. Förädlingsprocessen 

4.3 Information- och inköpsprocess  

På VEAB så tas en grovplanering av bränsleförbrukningen fram som löper 

från 1 augusti till 31:a juli vilket utgör en säsong. Planeringen baseras på 

fem års förbrukningsstatistik och skall funka som underlag för bränslechefen 

som i ett senare skede skall sluta avtal med leverantörer. I grovplanering 

uppskattas bränslevolymer månadsvis samt vilka proportioner av det olika 

trädbränslena som volymen skall bestå av. 

I nästa steg så går bränslechefen in i en upphandlingsfas där avtal skall 

slutas med de leverantörer som kan bemöta grovplaneringen.  

Ett krav som sätts på leverantören är specifika volymer som ska avsättas till 

VEAB. Detta innebär dock att om inte behovet av volymen finns så måste 

volymen trots allt köpas in eftersom det är avtalat.  

På grund av det har en toleransgräns inkluderats i avtalet med -10/+10% i 

volym från leverantörerna. I avtalet sätts även kravspecifikationer på 

trädbränslet gällande materialets fukthalt och fraktionsstorlek.  

När avtalen är slutna så har VEAB ca 900 GWh bränsle som skall förbrukas 

under säsongen. 
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Dessa 900 GWh förbrukas ojämnt över året eftersom vinter halvåret kräver 

mer bränsle då samhället har ett större värmebehov. Vilket i sin tur innebär 

ett minskat bränslebehov över sommaren exempelvis. 

Det är bränslelogistikern på VEAB som ser till Sandvikverkets bränslebehov 

uppfylls. Detta görs genom att nästkommande veckas bränslebehov avropas 

varje torsdag förmiddag. I avropet medföljer informationen gällande vilken 

volym som skall levereras per arbetsdag samt vilket sortiment. 

För att bränslelogistikern skall framgångsrikt lyckas avropa rätt volymer 

samt rätt sortiment måste ett par förutsättningar tas i beaktning.  

 

Bränslebehovet skiljer sig avsevärt beroende på temperaturen och 

bränslemixen beroende på vad det nuvarande elpriset ligger på. När 

bränslemixen tas fram så behövs även hänsyn till vilken värmepanna som 

skall användas åtas. Sandvik 2 som har en rökgaskondensor installerad som 

är bättre lämpad att använda då elpriset förhåller sig under medelsnittet. 

Sandvik 3 har ingen rökgaskondensor men som dem istället har ett 

elcertifikat på. Detta innebär att VEAB tjänar ett ytterligare tillägg per MWh 

producerad el då den används. Samtidigt har Sandvik 3 ett krav på grund av 

garantiskäl att bränslemixen maximalt får bestå av 25% finfördelat bränsle. 

 

Denna information får bränslelogistikern av produktionschefen och 

teknikerna i kontrollrummet som tillsammans tar fram en bränslemix som 

bäst lämpar sig till både värmebehovet och elpriset. 

Utifrån dessa förutsättningar skall bränslelogistiken avropa så att det 

ingående bränslet hamnar i fickorna så snarlikt som planerat. 

4.4 Växjö Energi AB:s miljöarbete  

Vid framställning av värme och el hos VEAB använder de material som 

annars skulle ha gått till spillo. Växjö Energis utbyggnad av deras 

fjärrvärmenät och satsning på en biobränslebaserad värmeproduktion har 

hjälp till att reducera utsläppen av fossila bränslen i Växjö kommun 

avsevärt. De är miljöcertifierade och uppfyller kraven för ISO 14001 vilket 

innebär att: 

• Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven 

i den standard som ska tillämpas  

• Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet  

• Systemet är beskrivet  

• System och beskrivning underhålls löpande 



   

 

26 

Castenhammar & Willstein 

• Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2004 av ett 

ackrediterat certifieringsorgan 

Askan som uppstår vid förbränning av trädbränslet på deras anläggning förs 

tillbaka till skogen vilket bidrar fungerande kretslopp där askan ger näring 

tillbaka till naturen. VEABs klimatbokslut 2014 genomfördes av den 

oberoende forskning- och utredningsorganisationen Profu. Den visar att 

tillsammans med deras kunder minskade VEAB koldioxidutsläppen med 

170 000 ton vilket motsvarar att alla i Växjö kommun skulle låta bli att köra 

bil i 1,5 år. 
 

4.5 Scenariobeskrivning 

Scenariot som presenteras i nästa stycke beskriver förutsättningarna gällande 

materialförsörjningen till Sandviksverket under den mest kritiska perioden 

på året. 

Vid stränga väderförhållanden där temperaturen är ihållande låg och det är 

ovanligt mycket snö minskar leveransprecisionen till Sandviksverket. Detta 

är på grund av att det förekommer stora störningar i den vägbundna trafiken. 

För VEAB betyder detta att av den avropade volymen bränsle ankommer 

bara 90% från leverantörerna. I och med den stränga väderleken och bristen 

på bränsle tvingas VEAB lägga om sin basproduktion från Sandvik 3 (SV3) 

till Sandvik 2 (SV2) för att spara bränsle med hjälp av rökgaskondensor. Det 

innebär att elproduktionen för hela verket sjunker. Samtidigt har 90 % av 

den planerade elproduktionen under perioden sålts i oktober månad till priset 

350 kr/MWh. Den reducerade elproduktionen innebär nu att man inte klara 

att leverera hela den utlovade volymen el utan man måste gå ut i marknaden 

och köpa upp den resterande el-volymen till priser som ligger ca 70 kr/MWh 

över hedgen i genomsnitt. Vidare bidrar omläggningen till att produktionen 

av elcertifikat minskar med 13 000 stycken och dessa har terminer utfärdade 

för kvartalet 2019 på 95 kr. Följden av omläggningen blir att bränslebehovet 

sjunker något men faktumet kvarstår att leverantörerna tappar 10 % av 

leveranserna till verket. VEAB behöver därför använda sig av 

variationslagret och säkerhetslagret. VEAB vill inte vid något givet tillfälle 

underskrida tre dagars förbrukning i uppflisat bränsle i variationslagret. 

Nedan presenteras tabeller som beskriver skillnaden i elproduktion 

respektive bränslebehov vid en omläggning av produktion under de 8 mest 

kritiska veckorna på Sandviksverket. 
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Vecka 

2 

Vecka 

3 

Vecka 

4 

Vecka 

5 

Vecka 

6 

Vecka 

7 

Vecka 

8  

Vecka 

9 

Planerad 

elproduktion 

SV3 som 

baspanna 

[MWh] 8349 9386 9465 9318 9065 9323 8248 7930 

Elproduktion 

med omlagd 

plan med SV2 

som baspanna 

[MWh] 7685 8176 8264 8100 7819 8106 7545 6048 

Diff [MWh] 664 1210 1202 1218 1245 1217 703 1882 

Tabell 1. Omläggning av elproduktion 

 

 
Vecka 

2 

Vecka 

3 

Vecka 

4 

Vecka 

5 

Vecka 

6 

Vecka 

7 

Vecka 

8 

Vecka 

9 

Bränslebehov 

SV3 bas 

[MWh] 29315 31591 31880 31341 30418 31360 28883 27513 

Bränslebehov 

SV2 bas 

[MWh] 28349 30613 31018 30263 28969 30290 27702 23914 

Tabell 2. Förändrat bränslebehov efter omläggning.  

 

För att hantera sådana situationer finns på anläggningen ett säkerhetslager av 

flisad grot och stamved i form av stockar som ligger travad på området. I 

dagsläget rymmer säkerhetslagret maximalt 105 000 MWh fördelat på 

32 000  MWh grotflis (variationslager) och 73 000 MWh (ca 35 000 m) 

stamved. 

Med dessa förutsättningar har följande beräkningar utförts för att bestämma 

hur stora lagernivåer på planen VEAB kan ha för att möta ett scenario som 

beskrivits ovan. Detta utan att de kostnader som lagret medför överstiger 

kostnaderna som uppstår vid en omläggning av produktionen som är en 

direkt följd av leveransavvikelse på bränsle till Sandviksverket.  
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5. Framtagning av logistikrelaterade kostnader 

I detta kapitel redogörs de beräknar som utförts för att kunna besvara 

studiens frågeställning samt presentera ett resultat.  

För att slippa en omläggning vilket medför stora kostnader samt 

intäktförluster för VEAB så har målet för författarna varit att hitta en nivå på 

lagret som gör att det inte skulle krävas en omläggningen av produktion vid 

det beskrivna scenariot. I dimensioneringen av lagernivåerna har författarna 

haft som utgångspunkt att lagernivåerna var noll i scenariot beskrivet i 4.5 

och att helt nytt lager behöver köpas in. 

Författarna har dessutom valt att utgå från ett lager där relationen i nivåer 

mellan bränslena är tre gånger så mycket grot om stamved. 3:1 relationen 

valdes baserades på det övervägande fördelarna med grot i jämförelse med 

stamveden. Grot är redan uppflisat när det anländer till Sandviksverket 

vilket bidrar till lägre hanteringskostnader. Nackdelen med uppflisat grot är 

att det sker substansförluster under lagringsperioden och den nedbrutna 

volymen går förlorad. Detta innebär en ekonomisk förlust i form av 

inköpskostnaden och räntekostnaden på det nedbrutna bränslet. Under en 8 

veckors period bryts 5,6 procent av den lagrade Groten ned och går förlorad. 

Detta bidrar till en ökad osäkerhetskostnad vid höga nivåer av bränslet. 

Groten har också ett högre inköpspris i relation till stamveden vilken medför 

till ett högre bundet kapital. 

Fördelen med stamveden är att den kan lagras under en lång period utan att 

det sker några substansförluster på bränslet på grund av stamvedens större 

fraktionsstorlek. Stamveden har också ett lägre inköpspris vilket bidrar till 

en lägre kapitalkostnad. Hanteringskostnaderna ökar dock vid användning 

av stamved då det krävs att VEAB först hyr in en extern flismaskin för 

uppflisning varav därefter även skall hanteras av hjullastarna.  

 

5.1 Kostnadsberäkningar vid leveransavvikelse 

För att beräkna kostnader som uppstår när bara 90 procent av den planerade 

mängden bränsle anländer till Sandviksverket har författarna valt att börja 

med att räkna ut de intäktsförlusterna som uppkommer när en reducerad 

mängd el produceras på grund av att för lite bränsle finns på anläggningen. 

Aktuella elpriser som används i beräkningarna har hämtats från 

Nordpoolspot.com. På Nordpoolspot finns möjligheten att hämta data om 

elpriser för en viss region vid en specifik tidsperiod. Intäktsförlusterna har 

beräknats på följande sätt: 

Författarna började med att beräkna hur många MWh el som VEAB klarar 

av att producera vid en viss mängd bränsle. Detta gjordes genom att dela den 
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planerade producerade elmängden med den planerade förbrukade volymen. 

Siffrorna är hämtade från tabell 2 med SV2 som bas, exempel på vecka 2: 

 

7685 ÷ 28349 = 0,27  
 

Denna beräkning gjordes på varje vecka för att få ett genomsnitt på 

0,266486,  således får det ut ungefär 27% el av det förbrukade bränslet.  

För att få reda på hur mycket bränsle som anländer till Sandviksverket vid 

ett scenario med 90 procent leveransprecision multiplicerades det planerade 

bränslebehovet med 0,9 (se tabell 2.). Vid exempelvis vecka 2 var det 

planerade bränslebehovet för SV3 29 315 men vid en reducerad 

leveransprecision anlände endast 26 384. 

29 315 × 0,9 = 26 384 MWh 

Denna beräkning gjordes för varje vecka för att se hur stor mängd bränsle 

som avvek varje vecka. Vilket resulterade i en total förlorad bränsle volym 

på:  

242301 – 218070 = 24 231 MWh 

 

Författarna tog sedan fram hur mycket el som kan produceras vid en 

reducerad mängd bränsle på anläggningen. Så mängden bränsle vid en 

minskad leveransprecision multiplicerad med 0,266486. Exempelvis vecka 

2: 

26 384 × 0,27 = 7152 MWh 

Detta gjordes för varje vecka för att sedan jämföras med mängden el som 

hade kunnat producerats med SV3 som bas. Så för vecka 2 hade 8349 MWh 

el producerats med SV3 som bas men vid en reducerad mängd bränsle kunde 

bara 7152 MWh produceras. Skillnaden mellan dessa multiplicerades sedan 

med priset per MWh för den specifika vecka för att få fram intäktförlusterna 

när en reducerad mängd bränsle anländer till Sandviksverket. Exempel vid 

vecka 2: 

8349 - 7152 = 1197 MWh 

1197 × 344 = 411 670 kr 

Dessa intäktsförlusterna summerades för varje vecka och totalt för åtta 

veckors perioden uppkom intäktsförlusterna vid en reducerad mängd bränsle 

till: 
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411670 + 599741 + 600669 + 596140  + 697179 + 631850 +  521923 + 

905013 = 4 964 185 kr 

Skillnaderna i intäkterna vid de olika scenarierna illustreras i tabell 2 nedan. 

  

Vecka Elpris Prod. volym 

i SV3 

Intäkt för 

SV3 som bas 

Prod. volym 

el 90% lev. 

precision  

Intäkt vid 

90% lev. 

precision  

2 343,97 8349 2871805,53 7152,182 2460135,9 

3 334,58 9386 3140367,88 

 

7593,48 2540627 

 

4 329,91 9465 3122598,15 

 

7644,293 2521929 

 

5 321,01 9318 2991171,18 

 

7460,924 2395031 

 

6 416 9065 3771040 

 

7389,089 3073861 

 

7 357 9323 3332413,12 

 

7553,111 2696461 

8 446,85 8248 3685618,8 

 

7079,995 3163696 

 

9 542,7 7930 4303611 

 

6262,389 3398598 

 

Totalt:  71084 27218625,66 58135,46 22250338,3 

Tabell 3. Intäkter vid elproduktion 

 

Vid en omläggning går VEAB även miste om 13 000 stycken elcertifikat 

under denna 8 veckors period när Sandvik 2 är bas för elproduktionen. För 

varje elcertifikat inkasserar VEAB 100 kronor, alltså går det även miste om: 

13 000 × 100 = 1 300 000 kr 

Det totala intäktsförlusterna uppkommer därmed till: 

4 964 185 + 1 300 000 = 6 264 185 kr 

Utöver dessa intäktsförluster tillkommer en kostnad för inköp för den volym 

el VEAB inte klarar av att leverera vid en reducerad elproduktion. VEAB 

har lovat att leverera 90% av den planerade volymen men vid en omläggning 

är inte detta möjligt och då krävs det att VEAB går ut på marknaden och 

köper in den resterande volymen. Följande beräkningar gjordes för att få 

fram denna kostnad: 
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Den totala elproduktionen på Sandvik 3 som är hämtad ur tabell 1 är 

följande: 

8349 + 9386 + 9465 + 9318 + 9065 + 9323 + 8248 + 7930 = 71084 MWh 

VEAB har lovat att leverera 90% av den planerade volymen från Sandvik 3 

som beräknas till: 

0.9 × 71084 = 63976 MWh 

Vid en reducerad mängd bränsle levererad till Sandviksverket blir det 

följande volym el som VEAB producerar:  

7152 + 7593 + 7644 + 7461 + 7389 + 7553 + 7080 + 6262 = 58135 MWh 

Genom att subtrahera den utlovade levererade volymen el med den volymen 

som produceras när bara 90 procent av mängden bränsle levereras kan det 

beräknas vad VEAB måste köpa in för att täcka behovet: 

63976 - 58135 = 5840 MWh 

Kostnaden per MWh som köps från marknaden ligger på 420 kronor/MWh 

och följaktligen blir kostanden för att köpa in den resterande volymen: 

5840 × 420 = 2 452 858 kr 

Den totala kostanden för VEAB samt intäktförlusterna när de är tvungna att 

lägga om sitt produktion med den förlorade försäljningen av el, elcertifikat 

och inköpen av den resterande elen uppgår till:  

4 964 185 + 1 300 000 + 2 452 858 = 8 717 043 kr 

5.2 Lagerkostnader 

Författarna har valt att dela upp VEAB:s kostnader för utomhuslagret i tre 

kategorier; kapitalkostnad, osäkerhetskostnad samt lagerhållningskostnad. 

Under kapitalkostnader hamnar kostnaden för det inköpta bränslet, alltså 

inköpspriset för grot och stamved. Osäkerhetkostnad täcker de kostnader 

som uppstår vid de substansförluster som sker på grot när den lagras under 

en period. Den sista kategorin är lagerhållningskostnad och omfattar de 

hanteringskostnader som ett större lager medför. Hos VEAB har kostnader 

för drivmedel för hjullastaren, lön för hjullastarförarna samt en kostnad för 

att flisa upp stamveden tagits i beaktning. Som en sista kostnadspunkt har 

även internräntan på alla lagerkostnader beräknats för att investeringen som 

ett lager innefattar ska bli lönsam. Nedan illustreras de beräkningar som 

gjorts för att beräkna det lagerkostnader som finns på VEAB och hur olika 

volymer av bränsle påverkar kostnaderna: 
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För att beräkna kapitalkostnaden för lagret så har styckpriset för en MWh 

bränsle multiplicerats med volymen bränsle. En MWh grot kostar 177 

kronor och stamved kostar 220 kronor per m3 Varav under flisning så 

omvandlas 1 m3 till 2.1 MWh. 

 Så vid exempelvis en volym på 5000 MWh grot medför att 

inköpskostnaden skulle bli följande: 

5000 MWh × 177 kr/MWh = 885 000 kr 

Medan en volym på 5000 MWh stamved medför en inköpskostnad på: 

1 m3 = 2,1 MWh= 220kr. 

1 MWh = 220 ÷ 2,1 => 105 kr/MWh 

5000 MWh × 105 kr/MWh = 525 000 kr 

För att uppskatta lagrets osäkerhetskostnad så har substansförlusten som 

uppstår vid utomhuslagring, som enligt teorin är 5,6 procent, av den totala 

lagrade volymen vid 8 veckors lagring använts för beräkningarna. Vid en 

lagernivå på 5000 grot skulle följaktligen mängden grot som går förlorat bli 

följande: 

5000 MWh × 0,056 =  280 MWh 

Den volym som går förlorad multipliceras sedan med inköpspriset för 

bränslet för att få ut kostnaden för den förlorade groten: 

280 MWh × 177 kr/MWh = 49 560 kr 

För att beräkna de hanteringskostnader som uppstår vid ökade lagervolymer 

har först kostnader för drivmedlet kalkylerats. De totala kostnaderna för de 

två hjullastarnas drivmedel under ett år uppgår till 1,4 miljoner kronor. För 

att ta reda på vad det kostar att hantera 1 MWh timme bränsle gjordes 

följande beräkning:  

Den totala förbrukningen av bränsle år 2017 var 900 GWh. 

Uppskattningsvis hamnar 13% av den förbrukade mängden bränsle på 

utomhuslagret innan den förs ner i inmatningsfickorna.  

0,13 × 900 000 = 117 000 MWh 

Den totala kostnaden för drivmedel 2017 var 1,4 miljoner kronor. Så för att 

få fram drivmedelskostnad per MWh divideras totalkostnaden med mängden 

hanterad bränsle: 

1 400 000 ÷ 117 000 = 12 kr/MWh 
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Kostnaden för hyra in hjullastare från farmartjänt anses som en fast kostnad 

som uppgår till 1,5 miljoner årligen. Således blir hyreskostnaden för 8 

veckors perioden: 

1 500 000 ÷ 52 = 28 846 kr 

8 × 28 846 = 230 000 kr 

Nästa kostnadspost är att hyra in en extern flisare för att flisa upp 

stamveden. Kostnaden per timme för att hyra in en flisare uppgår till 850 

kr/timme och vid en jämförelse av olika flisare kom det fram att en stor 

flisare klarar av att mata ut ungefär 180 m3 flisad stamved i timmen. En m3 

flisad stamved motsvarar 2,1 MWh således blir beräkningen för att få fram 

vad det kostar att flisa upp en Mwh stamved: 

2,1MWh/M3 × 180M3/h = 378 MWh/h 

850kr/h ÷ 378 MWh/h  = 2,25 Kr/MWh 

Slutligen har räntekostnaderna beräknas med hjälp av VEAB:s internränta 

på 5%. Summan av de andra kostnadsposterna har multiplicerats med 

internräntan för att få fram den extra lönsamhet investeringen av lagret 

måste uppnå. Exempelvis om totalkostnaden för de andra kostnadsposterna 

är 2 000 000 blir beräkningen: 

2 000 000 × 1,05 = 2 100 000 kr 

Således blir avkastningskravet på lagret 100 000 kronor. 

Sammanfattningsvis är de kostnader som är förknippat med lagret hos 

VEAB: 

• Inköpspris på GROT på 177 kr/MWh respektive 105 kr/MWh för 

stamved. 

• Substansförluster där 5,6 procent av bränslet försvinner under en 8 

veckors period. 

• Drivmedelskostnad per MWh uppgår till 12 kr/MWh. 

• Hyra in hjullaste från farmartjänst kostar 230 000 under åtta veckor. 

• Inhyrning av flisaren kostar VEAB 2,25 kr/MWh.  

• Internränta uppgår till 5% på en investering. 

Med alla dessa kostnader medräknade har tabell 3 kunna konstrueras som 

illustrerar alla dessa kostnader vid olika nivåer av lagervolym, för en större 

version se bilaga 2. 
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Bild 1. Kostnader för respektive lagernivå. 

Utifrån lagerkostnader samt bristkostnader så kunde författarna illustrera ett 

diagram på VEABs totalkostnader för det olika lagernivåerna som krävdes i 

detta scenariot. 

Exempelvis hade en lagernivå på 4800 MWh (3600 grot & 1200 Stamved) 

på planen medfört en lagerkostnad på 1 089 183 kr. 637200 kr för inköp av 

grot + 126 000 kr för inköp av stamved samt substansförlusten för grot på 

35683 kr. I framtagningen av lagerkostnaden inkluderas även 

hanteringskostnader som hjullastar-hyran på 230000 kr + drivmedelkostnad 

(12 * 4800): 57600 kr samt flisshugg (2,25 * 1200): 2700 kr. Utöver dessa 

kostnader adderas räntekostnaden på 5% som uppgår till 61 359 kr. 

Denna lagernivån hade följaktligen minskat totalkostnaden eftersom 

intäktsförlust, hedge och elceritfikat börjar täckas av lagernivån. 4800 MWh 

på lager innebär en minskad intäktsförlust med 983 409 kr, hedgeförlust 

med 2 000 000 kr samt elcertifikatförlust med 480 000 kr. Detta utgör en ny 

totalkostnad på 6 388 176 kr vilket är minskad totalkostnad på 2 328 867 

kr. 

 



   

 

35 

Castenhammar & Willstein 

  

Diagram 1. Totalkostnad för lagernivåer.  

 

Diagrammet visar hur olika kostnader förhåller sig till olika lagernivåer där 

y-axeln visar kostnaden i kr och x-axeln visar lagervolym i MWh. 

Svart streckad linje visar hur lagerkostnaden ökar proportionerligt med den 

ökade lagervolymen. 

Den gula punktade linjen visar hur förlusten orsakad av icke såld 

elcertifierad produktion minskar med den ökade lagervolymen. 

Grön dubbelpunktstreckad linje visar hur hedge-kostnaden minskar i 

samband med att hedge-volymen täckts av den ökande lagervolymen.  

Orange punktstreckad linje visar hur intäktsförlusten minskar med den 

ökande lagervolymen. 

Blå heldragen linje visar totalkostnaden för respektive lagervolym  

där det tydligt syns att den sjunker ända tills intäktsförluster samt 

bristkostnader blir täckta. 

5.3 Säkerhetslager 

Säkerhetslager beräknat från önskad servicenivå. 

SL =  k x σ  

Önskad servicenivå i detta fall blir 90% eftersom beräkningarna har gjorts 

baserat på ett scenario där 10% av leveranserna har uteblivits till VEAB. 

Där k är säkerhetsfaktorn beräknad från en önskad servicenivå och σ är 

efterfrågans standardavvikelse under ledtiden dvs. ett mått på hur mycket 

efterfrågan varierar under den tid det tar att återfylla lagret. 
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K värdet kan därmed hämtas från Bilaga 1 där i detta scenario VEAB endast 

kan uppnå en servicenivå på 90% på grund av det uteblivna leveranserna. I 

bilagan framgår det att 90% servicenivå ger en säkerhetsfaktor på 1,28. 

För att ta fram efterfrågans standardavvikelse ,σ, så skall man multiplicera 

efterfrågans medelabsolutavvikelse (MAD) med faktorn 1,25 om 

efterfrågans variation antas vara normalfördelad. I detta scenario som 

utspelar sig från vecka 2 till 9 så har VEAB prognosticerat ett bränslebehov 

per vecka som visas i tabell 3. Medel prognosen tas fram genom att ta fram 

medelvärdet på summan av periodens veckoprognoser. I nästa steg 

subtraheras medelvärdet med efterfrågan veckovis, som i detta fall är vad 

VEAB egentligen fick in utav sina leveranser. Detta resulteras i absolutfel 

och ska anses som ett absoluttal. Genom att ta ett medelvärde på 

absolutfelen fås medel absolutavvikelsen som i sin tur skall multipliceras 

med faktorn 1,25 för normalfördelad variation på efterfrågan. 

Efterfrågans standardavvikelse blir därmed MAD x 1,25 = 3028,76 x 1,25 = 

3786 MWh bränsle. 

Säkerhetslagret (SL) blir därmed:  

SL = k × σ = 1,28 × 3785,95 = 4846 MWh bränsle. 

 

 
Vecka 2 3 4 5 6 7 8 9 

Medel 

prognos 

MWh  

30287,6

3 

30287,6

3  

 30287,63 30287,63 30287,63  30287,63 30287,63 30287,6

3 

Prognos  
MWh 

29315 31591 31880 31341 30418  31360 28883  27513 

Efterfråg

a MWh 
26383,5  28431,9  28692  28206,9   27376,2 28224  25994,7  24761,7   

Absolut

-fel 
MWh 

 

3904,13 

1855,73  1595,63  2080,73 2911,43 2063,63 4292,93  

5525,93 

 % 

Absolut 
fel  
MWh 

0,13 0,06 0,05 0,07 0,10 0,07 0,14 0,18 

Medel  
absolut 
avvikelse 
MWh 

3028,76        

Tabell 4. Efterfrågans standardavvikelse.    
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6. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet analyseras för att  

ge underlag till fallföretaget samt utgör grunden för diskussionskapitlet. 

6.1 Minimum- och maximumlager 

Genom att använda beräkningar från avsnitt 5.1 och 5.2 kunde resultaten 

sättas i relation till varandra. Författarna kunde finna en skärningspunkt där 

lagerkostnaderna vid en viss volym mötte intäktsförlusterna vid en 

leveransavvikelse på 10 procent. Skärningspunkten (se diagram 2.) visade 

sig vara vid en lagervolym på totalt 24231 MWh med 18173 MWh grot och 

6058 MWh stamved som motsvarar en totalkostnad på 4 795 606 kr. 

Skärningspunkten visar var minimumlagret bör vara i scenariot för att täcka 

det förluster som uppstår på grund av den reducerade volym bränsle som 

anländer till Sandviksverket.  

Detta innebär att VEAB har (8 958 543 – 4 795 606) 4 162 937 kr i 

marginal från minilagret tills den ursprungliga totalkostnaden uppnås igen. 

Denna marginal utgör därmed vinst-intervallet som illustreras i diagram 2. 

 

Diagram 2. Skärningspunkt och vinstintervall för lagernivåerna. 

För att beräkna ett maximumlager så skall den totala kostnaden vara i 

jämnvikt med den ursprungliga kostnaden. Vid utgångspunkten uppgår den 

totala kostnaden till 8 958 543, denna kostnad utgörs av hedgekostnaden,   

intäktsförlusten, elcertifikatsförlusten samt kostnaden för inhyrning av 

hjullastaren och dess räntekostnad.  

Diagrammet visar att VEAB kan totalt lagra 48 240 MWh på planen med 29 

994 MWh grot respektive 16 240 MWh stamved innan kostnaden för denna 

lagernivå överstiger den totala kostnaden för en omläggning av 

produktionen.  
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6.2 Rekommenderad lagernivå 

Författarna rekommenderar att VEAB har ett minimum lager och ett 

säkerhetslager som lagernivå i detta scenario. Detta innebär en lagernivå på  

29 007 MWh, se diagram 3. 

Minimum lager + säkerhetslager = 24 231 + 4846 = 29 077 MWh 

Denna lagernivå är fördelat i 21808 MWh grot och 7269 MWh stamved. 

Lagernivån innebär även en totalkostnad som uppgår till  5 706 436 kr. 

Tillägget av säkerhetslagret anses vara nödvändigt eftersom efterfrågans 

avvikelse ansågs vara normalfördelad. Det innebär att bränslebristen skulle 

kunna vara 4846 MWh större än vad som uppstod i scenariot. 

Denna rekommenderade lagernivå ger upphov till en potentiell intäkt på 3 

252 017 kr vilket är endast en minskning med 910 920 kr jämfört med att 

enbart ha ett minimumlager på planen. 

 
Diagram 3. Rekommenderad lagernivå med säkerhetslager 

6.3 Lagernivå vid ett scenario med endast 5% leveransavvikelse  

Författarna har beräknat lagernivåer för ett scenario då endast 5% av 

leveranserna inte ankom till VEAB under 8 veckors perioden. Detta utfördes 

för att få ett perspektiv på vad en ökad leveransprecision hade medfört.  

Samtliga kostnader har beräknats med samma tillvägagångssätt som i 

föregående scenario. 

Vad som skiljer scenariona åt var att utgångspunktskostnaden blev mindre 

på grund av den minskade avvikelsen som endast blev 12 115 MWh. 

Denna bränsleavvikelse medförde en utgångspunktkostnad på 6 339 576 kr 

inklusive hyran för hjullastaren samt räntekostnad, med en intäktsförlust på 
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3 691 706 kr, hedgekostnad på 1 166 392 kr och där kostnaden för förlorad 

elcertifikat är samma eftersom avvikelsen innebar en omläggning till Sv2. 

Utifrån denna beräkning kunde ett minimumlager, säkerhetslager samt 

maximumlager bestämmas. 

Minimumlagret blev 12 115 MWh bränsle med en fördelning på 9086 

MWh grot och 3029 MWh stamved vilket innebar en kostnad på 2 518 449 

kr. Säkerhetslagret blev 3108 MWh och maximumlagret blev 32 446 MWh 

varav 24 334 MWh var grot och 8112 MWh var stamved med en kostnad 

på 6 339 576 kr, samtliga lagernivåer illustreras i diagram 4. 

Rekommenderad lagernivå i detta scenario blev 15 219 MWh bränsle med 

ett förhållande mellan bränslena på 11 414 MWh grot och 3805 MWh 

stamved vilket medförde en kostnad på 3 101 834 kr. 

Diagram 4 illustrerar de rekommenderade lagernivåerna vid 5% 

leveransavvikelse. 

 

Diagram 4. Rekommenderad lagernivå med säkerhetslager vid 5% 

leveransavvikelse.  
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7. Diskussion  

I följande kapitel diskuteras studiens resultat samt det metoder som har 

använts för att besvara studiens frågeställning. 

 

Växjö Energi AB är inget vanligt tillverkande företag i det avseendet att 

deras varor och tjänster måste levereras för att samhället överhuvudtaget ska 

fungera. Deras miljöpåverkan är också i hög grad påtaglig och måste alltid 

tas i beaktning för samtliga processer. Detta ställer stora krav på 

organisationen som ständigt måste hitta nya vägar för förbättring.  

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Minimum- & maximumlager  

I 6.1 (Minimum- och maximumlager) så presenterades först en lagernivå 

som hade krävts för att täcka det intäktsförluster och bristkostnader som 

uppstod på grund av bränslebristen orsakad av leveransavvikelserna. Denna 

lagernivå utgjorde minimumlagret och har en direkt koppling till 

bränslebristen orsakad av leveransavvikelsen. 

Därefter presenterades ett maximumlager som beskriver hur mycket 

fallföretaget hade kunnat ha på lagret som motsvarar samma totalkostnad 

som intäktsförlusterna och bristkostnaderna gav. Utifrån detta kunde 

författarna hitta skärningspunkten när totalkostnaden övergick från en 

kombination av intäktsförluster, bristkostnader samt lagerkostnader till när 

totalkostnaden enbart bestod av lagerkostnader samt dess räntekostnad. 

Anledningen till varför dessa två lagernivåer identifierades var för att 

författarna räknade ut att totalkostnaden efter skärningspunkten var 

lönsamma investeringar fram tills maximumlagernivån uppnåddes. En högre 

lagernivå skulle medföra en större totalkostnad än ursprungliga 

totalkostnaden orsakat av leveransavvikelsen vilket därmed inte anses vara 

lönsamt.  

Vad som uppstod då var ett intervall mellan minimum- och maximumlagret 

som döptes till "vinst-intervallet" eftersom lagernivåerna inom detta intervall 

skall ge upphov till en lönsam och driftsäker produktion eftersom 

exempelvis en omläggning av produktionen orsakad av bränslebrist inte 

längre skulle vara nödvändigt. 

 

I 5.2 (Lagerkostnader) presenteras respektive trädbränsles positiva och 

negativa ekonomiska aspekter men vid framtagning av 3:1 förhållanden har 

även ett flertal andra faktorer beaktats. 
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Groten har en kortare ledtid ifrån det att bränslet kommer in på 

Sandviksverket tills det att det kan tippas ned i inmatningsfickorna efter 

lagring på planen. Detta på grund av att det redan är uppflisat när det 

kommer till anläggningen. Så vid behov kan VEAB använda groten 

meddetsamma och inte behöva vänta på att få det uppflisat. Så vid en 

oförutsagd väderomväxling där det krävs mer bränsle finns groten tillgänglig 

direkt för produktion. Alltså är nackdelen med stamveden att när VEAB vill 

använda stamveden som bränsle måste de först ta in en hugg/flismaskin som 

kan flisa upp bränslet åt dem. Så för att få ett bränsle som kan föras ned i 

inmatingsfickan krävs tid samt en extra kostnad för hyra in maskinen. 

Vidare är tillgången på mobila huggare/flismaskinen begränsad i Växjö 

området. Därför är det inte omöjligt att VEAB måste boka maskinen två 

veckor i förtid för att kunna få tjänsten.  

Det varierar också hur lätt det är att få olika bränslen levererade till 

Sandviksverket. Grotens tillgänglighet kan vara begränsad på grund av 

stränga väderförhållanden då leverantörer måste ut i skogen för att hämta 

bränslet. Det sker också substansförluster i groten och som nämns i avsnitt 

5.4 går VEAB miste om 5,6 % av bränslet efter 8 veckor. Denna 

substansförlust fortsätter och efter sju månader har hela 11,3 procent 

försvunnit. Med alla aspekter inräknade anser författarna att en 

dimensionering av bränslena med en fördelning på 3 gånger så mycket grot 

som stamved är fördelaktigt för att snabbt kunna täcka behovet av bränsle 

till produktionen. 

7.1.2 Rekommenderad lagernivå   

Den rekommenderade lagernivån som vår undersökning resulterade i skall 

ge VEAB förutsättningen för en lönsam samt driftsäker produktion under 

den 8 veckors period som författarna valt att avgränsa sig till. 

Det kostnader som presenteras i samband med resultatet uppstår på grund av 

att författarna har förutsatt att lagret var tomt innan perioden började vilket 

medför de intäktsförluster och bristkostnader som presenterades i samband 

med resultatet. 

Med utgångspunkt på det som beskrivits ovan så vill författarna förtydliga 

att VEAB bör vecka 2, alltså vid periodens startpunkt, ha den 

rekommenderade lagernivån på planen och inte nödvändigtvis köpa in hela 

den volymen. Hur mycket dem behöver köpa in beror givetvis på hur 

mycket bränsle som redan befinner sig på planen. Dock har författarna fått 

reda på under intervjuer med fallföretaget att det inte existerar i dagsläget 

något uttalad lagerstrategi, med andra ord, så vet inte de exakt hur mycket 

bränsle som befinner sig på planen. Detta ser författarna som en 

förbättringsmöjlighet som hade underlättat det för VEAB att vidmakthålla 

den rekommenderade lagernivån inte enbart under 8 veckors perioden utan 

även under det resterande veckorna på året. 
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Anledningen till varför kontroll över lagersaldot har en sammankoppling 

med resultatets effektivitet har att göra med hur den rekommenderade 

lagernivån är framtagen. Den rekommenderade lagernivån är som beskriven 

i 6.2 (rekommenderad lagernivå) minimumlager + säkerhetslager varav 

minimumlagret är helt enkelt vad dem förväntar sig skall avvika från 

leveransen under 8 veckors perioden och säkerhetslagret ett medelsnitt på 

hur mycket som avvek per vecka. Denna metod går att applicera på samtliga 

veckor under året eftersom det är avtalat att leveranserna kan skilja sig på ± 

10%. Detta innebär att dem kan räkna med en leveransavvikelse på 10% 

under hela året och därefter utveckla en säker lagernivå utifrån 

bränslebehovet dem har under olika delar utav året. 

 

Om VEAB kan vidmakthålla en säkerställande lagernivå under hela året så 

kommer det innebära att det alltid kommer finnas tillräckligt med bränsle på 

Sandviksverket för den planerade produktionen trots missade leveranser. 

Detta skapar en bättre förutsättning för lönsammare elproduktion eftersom 

bränslebristen inte längre kommer ge upphov till en omläggning som annars 

exempelvis bidrar till intäktsförlusten som uppstår när el produceras utan 

elcertifikat. 

Detta kommer även bidra till en fullständig användning av biobränsle  

eftersom reservpannorna med fossilt bränsle inte längre behöver utnyttjas. 

Detta innebär en fossilfri produktion som går i linje med de miljömål och 

visioner VEAB och Växjö kommun har utvecklat. 

7.1.3 Lagernivå vid ett scenario med endast 5% leveransavvikelse 

I avsnitt 6.3 så tog författarna fram ett scenario då det endast sker 5% 

leveransavvikelse. Syftet med denna beräkning var att få ett perspektiv över 

vad ökad leveransprecision medför. Som förväntat så innebar en ökad 

leveransprecision ett mindre rekommenderat lager. Dock ville författarna 

med detta scenario även poängtera att lager ofta inte är den bästa lösningen 

på ett problem trots att merparten av denna rapport behandlar ämnet lager. 

Att bygga lager är inte en långsiktig lösning och som illustrerats flertalet 

gånger i rapporten så medför lager stora kostnader. I scenariot som är 

beskrivet i denna rapport skulle leveransavvikelsen på 10 procent kunna 

minskas genom att förbättra processer tidigare i försörjningskedjan. 

Författarna ser en potential att stärka avtalen med leverantörerna och på så 

sätt garantera en säkrare försörjning av bränsle. Ett kontrakt kan ha väsentlig 

påverkan på beteende och prestanda i en försörjningskedja. Ett kontrakt kan 

fungera som incitament till leverantören att förbättra flertalet nyckelaspekter 

såsom ledtider, leveranssäkerhet, kvalitet, leveransprecision och hantering 

av upp- och nedgångar i efterfrågan. I VEAB:s fall är dessa faktorer vitala 

för att kunna producera den mängd el och värme de har planerat. Om 
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leverantören skulle uppfylla dessa krav skulle inte leveransavvikelsen vara 

så stor och det skulle inte behöva lika stort lager.  

Genom förstärkta avtal skulle även kvalitén på bränslet kunna säkras tidigare 

i försörjningskedjan. Då skulle arbetet med kvalitetskontroll på 

Sandviksverket minska och speciellt den manuella provning som sker vid 

misstanke om fel på bränslet. Detta är en kostsam och mycket tidskrävande 

process som inte på något sätt är värdeskapande för VEAB. Genom att 

kunna lita på sina leverantörer och bygga upp ett förtroende där det bränsle 

som levereras uppfyller de krav som ställts i avtalen skulle bidra till att 

denna process skulle kunna arbetas bort.  

Vid ankomstkontrollen utförs informationsinmatningen av det inkommande 

godset oregelbundet av chaufförerna. Detta innebär att VEAB inte alltid får 

in all relevant information angående den last de levererat och försvårar 

utveckling av leveransstatistik.  

Om avtalen innehöll ett krav på att chaufförerna förde in all relevant 

information så skulle det skapa förutsättning för att veta exakt vad som 

levererats. Detta skulle vara ett första steg till en förbättrad lagerstrategi där 

VEAB skulle ha större koll på de volymer som finns på lagret.   

Skulle VEAB lyckas standardisera det ovannämnda processerna så är dem 

på god väg till att ha utvecklat en hållbar logistikstrategi. Eftersom deras 

produktion redan är så pass samhällsförankrad, det är inte många som kan 

föreställa sig ett värmeavbrott på vintern, samt att de väljer en miljövänlig 

råvara för produktionen. Dessa två är det miljömässiga och sociala 

prestationer som VEAB redan aktivt tar hänsyn till i sin verksamhet. Men 

enligt Mattsson (2016) så räcker det inte att ta hänsyn till endast två av de tre 

beståndsdelarna för en hållbar prestation.  

Detta är anledningen till författarnas uppmärksammande av 

processförbättringar i ett tidigare skede av försörjningskedjan. 

Processförbättringarna hade utgjort den sista beståndsdelen dvs den 

ekonomiska prestationen i en hållbar logistikstrategi. Att ha en hållbar 

logistikstrategi anser författarna vara väsentligt för att bidra till den 

önskvärda samhällsprogressionen som är vital för en hållbar framtid. 

7.2 Metoddiskussion 

Med de metoder som använts i denna studie har författarna haft som mål att 

bidra till att hög kvalitet genomsyrar hela rapporten. Metoderna har 

självklart styrkor samt svagheter och detta kommer diskuteras i följande 

avsnitt. Metoden kommer diskuteras med utgångspunkt i olika 

kvalitetskriterier såsom validitet, reliabilitet och generalisering.  

Den data som samlats in anser författarna har varit tillräcklig för att 

presentera ett resultat som går i linje med det fallföretaget har frågat efter 

samt besvara studiens frågeställning. Genom en kontinuerlig 
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informationssamling under arbetets gång har det frågor som uppkommit 

kunnat besvaras. Då viss dokumentation på VEAB var bristfällig har vissa 

uppskattningar och antagandet fått göras och detta kan bidra till en 

reducerad exakthet i resultatet. Författarna anser dock att den modell som 

presenteras i arbetet kan vara till stor nytta för fallföretaget och om VEAB 

lyckas dokumentera och följa upp ytterligare kommer modellen vara av stor 

relevans.  

De intervjuer som skett under arbetes gång med representanter på företaget 

har gett ett underlag för att kunna fastställa att resultatet är rimligt och få en 

klar bild av det rådande nuläget på VEAB. Genom dessa primära källor har 

författarna fått en bild hur av hur det generella tankesättet är i organisationen 

som delvis har legat som grund för den diskussion som presenterats. Genom 

att använda semistrukturerade intervjuer har möjlighet till följdfrågor 

funnits. Detta har varit till stor hjälp för författarna för att förstå de specifika 

aspekterna som måste tas i beaktning vid produktion vid ett kraftvärmeverk. 

Då frågeformuläret författarna använt har varit förutbestämt har frågorna 

kunnat ställas till flertalet av respondenterna och för att sedan kunna jämföra 

svaren. Då svaren har skiljts sig på flertalet frågor har även detta legat som 

grund till viss diskussion. Flertalet av de intervjuer som skedde under 

studiens gång spelades in för att sedan transkriberas. Författarna insåg 

snabbt att detta var en metod som bidrog till en ökad förståelse av ämnet då 

det fanns möjlighet att gå tillbaka och lyssna på det igen. Om studien utförts 

igen skulle alla intervjuer under studien spelats in för att ytterligare 

information hade kunnat utnyttjats.  

Författarna har valt att använda sekundärdata angående de kostnadsposter 

som har varit av nytta för beräkning av lagerkostnaderna som har 

tillhandahållits från fallföretaget. Då författarna inte har möjlighet att ta reda 

på alla dessa kostnader själva har det helt enkelt tagits ett beslut att använda 

dessa siffror. Detta bidrog till att författarna hade mer tid till att analysera 

siffrorna och därmed kunde arbeta fram en mer utarbetat och genomtänkt 

modell för lagernivåerna. Alla dessa siffror behöver inte vara exakta men 

även dessa kostnader kommer VEAB ha möjlighet att sätta i relation till 

varandra vid olika scenarion. Om fallföretaget tar fram mer exakta siffror 

kan de appliceras på den konstruerade metoden. 

Den data som hämtats från Nordpoolspot:s hemsida med siffror på aktuella   

elpriser anser författarna som en kvantitativ datainsamling. Det har varit ett 

viktigt komplement för att kunna beräkna de intäktsförluster som sker vid 

minskad leveransprecision. Denna data anses relevant ur fallföretagets 

perspektiv då det är denna information som de använder i sitt dagliga arbete. 

Då Nordpoolspot är statligt ägt anses informationen hämtad därifrån ha hög 

tillförlitlighet och bör skildra verkligheten på elmarknaden. De siffor som 

hämtats från Profu angående priser på respektive bränsle är som nämnts 

tidigare ett snitt för hela södra Sverige. Författarna har förståelse för att 

VEAB inte vill dela med sig av sina inköpspriser men detta bidrar till att 
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inköpspriset skiljer sig lite från VEAB:s verklighet, dock finns det möjlighet 

att justera dessa priser.  

Under projektets gång har det blivit tydligt att en fallstudie var det rätta valet 

gällande forskningsstrategi. Författarna har genom fördjupning av VEAB:s 

logistikflöde fått en klar bild av de samspelsprocesser som sker i 

organisationen samt hos de individer som har berörts i studien. Kritiken som 

finns kring fallstudier, att det inte finns möjlighet till att generalisera 

resultatet för enstaka specifika fall anser författarna i viss grad är befogat. 

Metoderna som använts för att ta fram resultatet som presenteras i rapporten 

kan dock vara användbart till de kraftvärmeverk i Sverige som också 

använder trädbränsle. Vart verket är lokaliserat är självklart av betydelse 

med avseende på inleverans av bränsle samt hur mycket vädret påverkar 

bränslet men det flesta kraftvärmeverk som använder trädbränsle bedrivs på 

liknade sätt.  

7.2.1 Avgränsningsdiskussion 

I scenariot som beskrivits och räknats på i studien har vissa avgränsningar 

gjorts utifrån fallföretagets direktiv. Bränslena som räknats på i rapporten 

har varit grot och stamved men VEAB använder sig också av RT-flis, bark 

samt spån i sin produktion. Författarna har utfört beräkningar på de mest 

kritiska bränslena för VEAB eftersom grot är det bränsle som används mest 

på Sandviksverket och stamved har unika förmågor när det lagras. Det är 

också de två bränslena som skiljer mest ifrån varandra så avgränsningen 

anses rimlig. De andra bränslena har liknade egenskaper som grot vid 

lagring så det kommer kunna anpassas till den konstruerade modellen. 

Substansförlusterna på de resterande bränsle är lik den hos grot då alla de 

andra bränslena också kommer i uppflisat tillstånd till Sandviksverket och 

det är fraktionstorleken som är den avgörande faktorn vid förmultning av 

trädbränsle. Ledtiden på RT-flis, bark och spån har också samma som grot 

från att det anländer till Sandviksverket och kan tippas ned i fickan då det 

som nämnts tidigare redan är uppflisat. En fördel med spån och RT-flis är att 

leverantören inte behöver åka ut i skogen för att hämta dessa bränslen 

således är dessa mer lättillgängliga för VEAB. Den största parametern som 

skiljer bränslena åt är inköpspriset. Författarna har som nämnts tidigare 

använt inköpspris av trädbränsle från den oberoende organisationen Profu. 

Dessa inköpspriser är ett snitt för hela södra Sverige men VEAB har de 

exakta siffrorna på inköpspriset för respektive bränsle och kommer därmed 

få ut mer exakta kostnader för kapitalbindningen på bränslet. Alltså i 

metoden som konstruerats i denna studie finns det möjlighet för VEAB att 

applicera de andra bränslena och anpassa dimensioneringen av bränslena 

utifrån de parametrar författarna har tagit fram. 

Studien har också avgränsats till ett tidsintervall på 8 veckor som sträckte 

sig under januari, februari och mars månad. Detta är den mest kritiska 

perioden på året gällande inleverans av bränsle till Sandviksverket. Genom 
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att beräkna inleveransen på den mest prövande perioden där det krävs mest 

av organisationen kan det urskiljas var resurserna behöver läggas och är till 

mest nytta. Under resten av året kommer det därmed bli lättare för VEAB 

anpassa lagernivåerna när behovet av bränsle är lägre. Under det varmare 

perioderna krävs det inte lika mycket bränsle och det är lättare för 

leverantörerna att komma åt exempelvis grot för att det inte är lika stränga 

väderförhållanden. Att en leveransavvikelse på 10 % som beskrivs i 

scenariot skulle uppstå i juni månad är mycket osannolikt. Det krävs dock ett 

säkerhetslager även under denna period då vädret är något som aldrig gå att 

helt förutspå. Detta säkerhetslager behöver inte vara lika stort som i 

scenariot då servicegraden är bättre under det varmare halvåret.  

Säkerhet- och arbetsmiljöaspekterna har inte tagits i beaktning vid 

dimensionering av lagret i denna rapport. Författarna anser att detta är en 

viktig del men VEAB har redan jobbat mycket med detta område och har 

tydliga regler för hur lagret ska hanteras. Exempelvis får högarna med 

bränsle inte överstiga sex meter i höjd för att minimera risken för att högarna 

rasar och för att hjullastarna ska kunna hantera bränslet. Bark har en unik 

förmåga vid lagring då det finns en risk att högarna börja brinna om det 

lagras under en för lång period. Detta på grund av att värme inuti högen ökar 

vid lagring och det krävs en kontinuerlig granskning av dessa högar för att 

inte detta ska ske. Så precis som med de andra uppflisade bränslena 

rekommenderas att omsättningshastigheten är hög för att inte bara minska 

substansförlusterna men i barkens fall även minimera risken för brand. Som 

nämnts tidigare har studien dock avgränsats till grot och stamved således har 

författarna inte utfört några beräkningar på detta fenomen.  
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8. Rekommendationer 

Detta kapitel innehåller förslagen till fallföretaget samt rekommendationer 

för framtida studier inom ämnet.  

Som rekommendation till VEAB så föreslår författarna att den 

rekommenderade lagernivån används som underlag när lagernivåer skall 

bestämmas så att de skall lyckas producera som planerat. 

Gällande det processförbättringar som författarna ansåg var väsentliga för att 

vidmakthålla säkerställda lagernivåer året runt så rekommenderas 

exempelvis att granska huruvida avtal tas fram i dagsläget. 

 

Författarna har under litteratursökningar hittat en rapport som är skriven av 

Energiföretagen Sverige i samarbete med Svenska trädbränsleföreningen, 

publicerad 2017, som är en handledning för avtal om just trädbränslen, se 

bilaga 3. Denna rapport täcker alla de nödvändiga punkterna som har 

beskrivits i diskussionsavsnittet angående avtal och om detta skulle 

introduceras som en standard vid avtalsskrivning på VEAB skulle det leda 

till en stabilare försörjningskedja där mindre lagervolymer hade krävts. 

Förslag till framtida studier anser författarna skulle vara en mer djupgående 

analys av försörjningskedjan på ett kraftvärmeverk. Att utföra en studie där 

det leverantörerna kartläggs och avtalen ses över skulle kunna ligga som 

grund för en förbättrad försörjningskedja. Författarna tror att det finns stor  

förbättringspotential inom branschen och att fortsatta studier inom ämnet 

skulle gynna inte bara kraftvärmeverk utan också hela samhället.  
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9. Slutsatser 

Detta kapitel presenterar studiens slutsatser och hur de påverkar samhället.  

Studien har visat att valet av lagernivåer hade en direkt lönsamhetspåverkan 

på ett kraftvärmeverks el- och värmeproduktion. Om lagernivån var för låg 

uppstod intäktsförluster och bristkostnader orsakat av att den planerade el 

produktionen inte kunde produceras. Vid en för hög lagernivå så medförde 

det en onödigt hög kostnad orsakat av för stora inköpsvolymer, 

hanteringskostnader samt vad som gick förlorat på grund av  

substansförlusterna. 

Den rekommenderade lagernivån som studien resulterade i kommer att 

medföra att fallföretaget undviker intäktsförluster samt bristkostnader 

eftersom lagernivån ger en förutsättning för den planerade produktionen.  

Författarna anser att om fallföretaget vill bibehålla en rekommenderad 

lagernivå resterande delar av året så behövs processer i ett tidigare skede i 

försörjningskedjan att förbättras och kvalitetssäkras. Ett sätt att säkra 

kvalitén i processerna är genom att förstärka avtalen. Tydliga avtal 

konkretiserar parters rättigheter samt skyldigheter.  

Om studiens resultat efterföljs kommer detta att hjälpa VEAB som 

organisation att bidra till en mer hållbar framtid. VEAB:s inverkan på miljön 

kommer reduceras genom att studien ger förutsättningar för en fossilfri 

produktion. Studien ger även grund för att alltid kunna leverera el- och 

värme till samhället vilket har en tydlig social inverkan. De ekonomiska 

aspekterna har konsekvent illustrerats i rapporten och resultatet kommer 

göra VEAB  mer lönsamma. En ökad lönsamhet kommer ge förutsättningar 

för att kunna satsa på de mål och visioner som organisationen har 

tillsammans med kommunen och kommer till följd att stödja en önskvärd 

samhällsprogression.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Avbildning av normalfördelningstabell för säkerhetslager ur 

Mattsons (2016) bok. 
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Bilaga 2 – Tabell som illustrerar lagerkostnader för VEAB 
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Bilaga 3 - Utdrag ur rapporten "Handledning för avtal om 

trädbränsleleveranser"  
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