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Sammanfattning 

Centrallasarettet i Västerås är en verksamhet som innefattar många typer av vårdfunktioner. I alla 

dessa finns ett konstant behov av förbrukningsmateriel av olika slag. Allt från gem och 

kopieringspapper till sprutor och desinfektionsmedel måste finnas på varje avdelnings lagerhylla för 

att verksamheten ska fungera. Landstinget Västmanland måste, som många andra organisationer, 

göra stora besparingar för att verksamheten ska överleva. Den stora volym artiklar och de stora 

kostnader som knyts till förbrukningsmaterielen gör att det är ett ypperligt område att granska och 

effektivisera. Därför har författaren ombetts genomföra en kartläggning av den enhet som 

ombesörjer hantering av förbrukningsmateriel på landstinget, nämligen logistikenheten. 

Detta examensarbete består av två delar. I ett första skede har en nulägesanalys genomförts på 

logistikenheten, i syfte att identifiera möjliga problemområden för vidare analys. Kartläggningen 

åskådliggjorde tre framträdande brister: lagerhanteringen, ankomstkontrollen och 

fakturamatchningen. Att organisationen hade mycket liten kontroll på lagerkostnader och 

servicenivåer gjorde att fokus kom att läggas på lagerhanteringen. Detta eftersom det inte är möjligt 

att göra effektiviseringar om organisationen inte är medveten om dess kostnader. 

Några teoretiska analys- och beräkningsmodeller användes i analysdelen för att påvisa hur 

logistikenheten kan göra kostnadssänkningar genom att beräkna beställningsparametrar utifrån de 

kostnader artiklarna för med sig. För att inte behöva göra beräkningar och ta beslut för en artikel i 

taget, gjordes en VED- och ABC-analys, vilka är hjälpmedel för kategorisering av produkter efter vissa 

kriterier. Efter att vissa antaganden gjorts, beräknades en total lagerhanteringskostnad som 

jämfördes med den beräknade lönekostnaden, som används för prissättning i dagsläget. Den 5,5 

miljoner kr högre lagerhanteringskostnaden pekar, som förutspått, på att logistikenheten inte gör 

tillräcklig kontroll av den egna verksamheten. 

De verktyg som presenterades i analysdelen sammanställdes av författaren till en modell med nio 

steg. Denna ger god vägledning i hur logistikenheten blir mer effektiv genom ett strukturerat sätt att 

göra beräkningar och ta beslut som påverkar kostnaderna kring lagerhanteringen inom landstinget. 
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1 .  I N L E D N I N G  

Detta avsnitt presenterar bakgrund, problemformulering och syfte, vilka ligger till grund för 

rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Den överlag mycket ansträngda ekonomin i världen kräver att de flesta organisationer upprättar och 

genomför besparingsplaner. Särskilt tydligt märks dessa besparingar i sjukvården, som inte bara 

åläggs stora krav på besparingar utan också krav på bland annat kvalitet och tillgänglighet. Även för 

Landstinget Västmanland, som bär ansvar för områdets hälso-, tand- och sjukvård, är stigande 

kostnader ett faktum. Redan i landstingsplanen för åren 2005-2007 fastställer man att landstinget 

som helhet måste arbeta mot att bli en kostnadseffektiv enhet. 

Som ett led i att effektivisera sjukvården i Västmanlands län har en plan för hur sjukhusområdet bör 

utvecklas upprättats. Denna generalplan beskriver förutsättningar och förändringsbehov, samt hur 

dessa förändringar bör genomföras. Generalplanen visar alltså på i vilken riktning utvecklingen av 

sjukhusanläggningarna bör ledas för att det investeringsmässigt skall bli hållbart. 

I generalplanen lyfts bland annat två avgörande förändringar fram:  

1. Minska sjukhusets totala area med 25 000 m2. 

2. Föra samman kliniker och verksamheter med likartad verksamhet. 

För att förändringar som beskrivs i punkten nummer 1 ovan skall vara möjliga fastslår man i 

generalplanen att en ”ny vårdbyggnad uppförs som komplement till befintliga vårdplatser”. 

Byggnationen påbörjades i augusti 2008 och kommer i huvudsak att vara klar hösten 2010. Därefter 

kommer anslutande, befintliga byggnader att integreras med den nya vårdbyggnaden. Detta 

byggnadskomplex möjliggör att även punkten nummer 2 ovan kan genomföras. Den nya 

avdelningsstrukturen medför att nya arbetssätt måste tagas i bruk, inte bara på vårdavdelningarna, 

utan också på assisterande avdelningar måste gällande metoder revideras.  

Förutom målet att effektivisera för att spara pengar, ska vården bli patientnärmre, patientsäkrare, 

genom att en kunskapsbaserad och processtyrd organisation växer fram. 

1.2 Problemformulering 

En enhet som dagligen står i direktkontakt med de vårdande avdelningarna och som utan tvekan 

kommer att påverkas av förändringarna är resultatenhet logistik. Logistikenheten hanterar inköp av 

främst förbrukningsartiklar för cirka 240 kunder (lagerställen) runt om i länet. Många av kunderna 

har så kallade lokala förråd som innehåller de förbrukningsartiklar som krävs i kundens dagliga 

arbete. Logistikenheten ansvarar för att de artiklar kunden vill ha, finns tillhands när de behövs i 

dessa lokala förråd. 

Som ett led i arbetet med att göra vården patientnärmre, kommer de lokala förråden att 

kompletteras med så kallade närförråd i det nya byggnadskomplexet. Närförråden placeras i 

korridorerna, nära patientrummen och är ämnade för de mest frekvent använda artiklarna. Dessa 

närförråd kommer att fyllas på av personal från logistikenheten, som även i fortsättningen hanterar 
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de lokala (större) förråden. Avgörande för hanteringen av de nya närförråden är att de ska kunna 

betjänas fem dagar per vecka och i övrigt uppfylla de önskemål som ställs från respektive avdelning. 

Det nya utseendet på vårdavdelningarna kräver att logistikenhetens personal avsätter mer tid till att 

hantera förråden, än idag. Att anställa ytterligare personal vore dock inte förenligt med Landstingets 

kostnadsreducerande strategi. 

Landstinget Västmanland använder sig av så kallade styrkort, som innehåller mål och 

framgångsfaktorer. Varje enhet har styrkort anpassade till den egna verksamheten. Styrkorten är ett 

verktyg för att mäta effektivitet och nå de egna målen. Trots att dessa styrkort används och 

uppföljningar sker, uppfylls inte alla mål. Detta kan bero på något i verksamheten som förbisetts. 

Därför kommer en grundlig och objektiv nulägesanalys att utgöra kärnan i detta arbete. 

De frågeställningar som i detta examensarbete kommer att utredas är således: 

- Hur ser verksamheten ut i dagsläget och vilka brister finns? 

 

- Vilka brister påverkar kapaciteten och kvaliteten på arbetet mest och ska prioriteras? 

 

-  Hur kan dessa brister åtgärdas så att logistikenheten kan tillgodose framtida 

försörjningsbehov och vad är vinsten med dessa åtgärder? 

 

1.3 Syfte och mål 

Detta examensarbete syftar till att effektivisera logistikenhetens verksamhet ur ett patientperspektiv 

genom att återge en tydlig och överskådlig nulägesanalys, samt att kartlägga vilka brister som har 

negativ inverkan på effektivitet och kvalitet. 

Målet är att presentera förslag på hur de eventuella bristerna kan minimeras och på sådant sätt ge 

logistikenheten underlag till att finna en hållbar och i längden mer kostnadseffektiv arbetsmodell. 

1.4 Avgränsningar 

Med anledning av begränsningar i tidsramen och i studiens omfattning har vissa avgränsningar 

formulerats. 

Arbetet syftar till att ge en god bild av logistikenhetens verksamhet, varför endast denna enhet har 

varit aktuell att undersöka grundligt. Däremot har gränssnitten till de närliggande enheterna 

undersökts. Utöver detta har den begränsade tidsramen medfört att antalet observationer och 

undersökningar har fått begränsas. Detta kan medföra att dessa observationer inte lyfter fram alla 

tänkbara situationer som kan uppstå i den varierande verksamheten. 

På grund av spridningen av uppgifter som utförs av logistikenheten, har fokus lagts på distributionen 

av medicintekniskt förbrukningsmateriel. 
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2 .  A N S A T S  O C H  M E T O D  

Följande avsnitt syftar till att beskriva de metoder och tillvägagångssätt som använts vid 

framställandet av detta arbete och även styrka trovärdigheten av arbetet. 

2.1 Ansats 

Vid genomförande av ett forskningsprojekt finns flera forskningsmetoder att tillgå. Den metod som 

använts i detta arbete är fallstudiemetoden. Fallstudien möjliggör för forskaren att fördjupa sig i en 

viss företeelse eller händelse.  Bell (2000) menar att detta genomförandesätt lämpar sig väl för 

ensamarbetande forskare, eftersom den ger möjligheten att avgränsa projektet så att det passar den 

begränsade tidsrymden. 

Forskningsmetoderna klassificeras ofta som kvantitativa eller kvalitativa. Olika projekt med olika 

förutsättningar och mål kräver att ansatsen väljs därefter. Kvantitativt inriktad forskning baseras på 

faktastudier och insamling av data som är mätbara. Bell (2000) noterar vidare att den kvalitativa 

forskningen däremot bringar insikt snarare än kvantifierbara slutsatser. 

I detta arbete har data främst behandlats ur ett kvantitativt perspektiv. Där det så bättre har passat 

med ett kvalitativt angreppssätt, har detta använts. 

2.2 Metod och genomförande 

För att erhålla så korrekta svar som möjligt på de ställda frågorna, krävs att insamlade data bearbetas 

väl. Utförandet av denna studie har därför i en inledande fas strukturerats och planerats så att detta 

kan uppnås.  

Det första momentet i planeringen var att skaffa sig en god uppfattning kring den nuvarande 

situationen i verksamheten och dess aktiviteter. Därefter formulerades problembakgrund, syfte, mål 

samt avgränsningar. Tillsammans med den teoretiska referensramen utgör dessa grunden i 

rapporten och för hur arbetet ska fortskrida. 

Nästa del i arbetet var att samla in nödvändiga och för projektet relevanta data som kom att 

användas till att utföra en djupare analys av nuläget och identifiera brister. En stor del av de 

kvantitativa data som använts i detta arbete har samlats in från Landstinget Västmanlands 

affärssystem Agresso, samt genom intervjuer med personal på lasarettet. I avsnitt 2.3.1 beskrivs de 

datainsamlingsmetoder som använts närmare. 

För att ge mer djup åt analysen har de brister som uppdagats rangordnats. Utifrån denna 

rangordning har sedan de tre mest relevanta bristerna valts ut och analyserats. Målet med arbetet är 

ju att ge rekommendationer på hur logistikenheten kan genomföra förändringar så att 

konsekvenserna av bristerna kan ändras. Därför avslutas arbetet med ett avsnitt där 

rekommendationer och slutsatser ges utifrån den förutvarande analysen. 

2.3 Käll- och metodkritik 

Enligt Esaiasson o.a. (2007) kan man med fyra enkla regler bedöma huruvida ett påstående är 

trovärdigt eller ej. Dessa regler är: äkthet (ej förfalskat material), oberoende (källor med olika 
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ursprung påstår samma sak), samtidighet (tiden mellan händelsen ifråga och tiden för 

nedtecknandet) och tendens (berättaren har för avsikt att återge en tillrättalagd bild). Om 

källmaterialet granskas utifrån dessa punkter kommer analys och resultat att återge en så 

verklighetsnära bild som möjligt. För att ytterligare säkerställa källmaterialets korrekthet finns tre 

viktiga metodbegrepp att bekanta sig: validitet, reliabilitet och objektivitet. 

Validitet 

Då källdata skall insamlas är det nödvändigt att vara säker på att resultatet är en konsekvens av det 

som avses mätas och inte påverkas av externa faktorer (DePoy o.a., 1999). Till exempel kan 

intervjuobjektens beteende ändras då de observeras eller testas. 

Reliabilitet 

Med begreppet avses hur tillförlitligt mätinstrumentet är, d.v.s. huruvida systematiska fel 

förekommer eller ej. En viss modell som används för att samla in data kan innehålla felaktigheter 

som ger varierade utdata. Det gör att mätningen inte är tillförlitlig. 

Objektivitet 

En studie bör i så stor utsträckning som möjligt innehålla konkreta fakta, utan personliga värderingar. 

Vid de tillfällen då datainsamlingen sker genom kontakt med människor kommer alltid de personliga 

åsikterna att genomsyra insamlade data. För att begränsa omfattning av subjektivitet kan 

mätinstrumenten anpassas. Paulsson (1999) föreslår att t.ex. intervju- eller enkätfrågor kan skrivas så 

att det bara är möjligt att svara på dem på ett objektivt sätt. Även den som utför en studie bör vara 

vaksam på att inte låta egna uppfattningar styra, utan analysera utifrån fakta. 

2.3.1 Datainsamling 

Då data har insamlats till detta arbete har begreppen i det föregående avsnittet beaktats. En 

överblicksbild över hur logistikenheten fungerar som självständig enhet och som en del av 

Landstinget Västmanland har erhållits genom styrdokument, såsom landstingets generalplan, samt 

genom kortare intervjuer. 

Den mer djupgående kartläggningen av logistikenheten har baserats på intervjuer och främst med 

hjälp av observationer. Detta eftersom observationer lämpar sig väl då man vill studera sådant som 

ses så självklart att det inte kommer att komma fram vid en intervju (Esaiasson o.a., 2007). Som stöd 

vid observationer har ett datainsamlingsblad tagits fram (bilaga 1). Även avvikelser i arbetet har av 

personalen på logistikenheten registrerats på ett speciellt framtaget datainsamlingsblad (bilaga 4). 

Bladen har tagits fram på ett sådant sätt att de bara registrerar nödvändiga data och inte ger 

uppgiftslämnaren utrymme att lägga personliga värderingar på det som ska registreras. 

I en organisation sker hela tiden förändringar. Ju större organisationen är, desto fler blir dessa 

förändringar. Detta kan skapa förvirring och orsaka att felaktigheter letar sig in i insamlade data. För 

att undvika detta bör författaren inte samla in data på ett sådant sätt att vissa data kommer från en 

tidpunkt innan en förändring, medan andra data insamlats efter en genomförd förändring.  
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3 .  T E O R E T I S K  R E F E R E N S R A M  

Den teori som presenteras i detta kapitel hjälper läsaren att förstå viktiga moment i 

lagerhanteringsprocessen och visar på metoder för beräkning av parametrar och kostnader som 

berör produktbeställningar. 

3.1 Logistik – en introduktion 

Begreppet logistik har med vissa nyansskillnader definierats av många olika författare. Lumsden 

(2006) sammanställer några av dessa definitioner till en heltäckande beskrivning: 

”Logistik omfattar förflyttning av människor och materiel. Den består av de aktiviteter som har att 

göra med att styra rätt artiklar eller individ, i rätt skick, till rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt 

kostnad. Den syftar till att tillfredsställa samtliga intressenters behov och önskemål med betoning på 

kund. Logistik består av planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i flödet av material, 

resurser, finansiella tillgångar, information och returflöden. I begreppet innefattas såväl operativt 

ansvar vari ingår administration, drift och upphandling som konstruktivt ansvar samt uppbyggnad 

såväl som detaljutformning.” 

De fragment som nämns i beskrivningen ovan kan tillsammans utgöra ett logistiksystem. Detta 

system innehåller ett antal komponenter som är relaterade till varandra och utbyte kan ske mellan 

dem. I systemet finns avgränsningar som till exempel kan motsvara företagets verksamhet. 

Komponenterna är företagets funktioner. Tanken med logistik är att öka ett företags 

konkurrenskraftighet och prestationsförmåga genom att öka effektiviteten (Jonsson, 2008). 

Företaget kan sätta mål som styrs av prestationsrelaterade variabler och sedan kontrollera huruvida 

målen är uppfyllda eller inte. Jonsson (2008) menar att dessa variabler utgör grunden för en logistisk 

strategi. 

Kundservice 

Logistiska system kan påverka organisationens inkomster genom en bra kundservice, som goda 

kundkontakter och bra leveransservice. Faktorer kan vara leveranstid och hur sannolikt den påstådda 

leveranstiden hålls. Företaget ska vara flexibelt och kunna anpassa sig till rådande efterfrågan och 

andra krav kunderna ställer. Genom bra informationsflöden kan osäkerheter i planeringarna drastiskt 

minskas för alla inblandade parter. Kundservice handlar om att i möjligaste mån ge kunden vad den 

önskar, vid en tidpunkt kunden har bestämt. 

Kostnader 

Som alltid finns kostnader inblandade även i logistiksystemet. Hantering, transport och lagring av 

materiel ger upphov till kostnader för personal, materiel, verksamhet och värdeminskning samt 

administration och informationssystem. 

Bundet kapital 

Kapital som används för investeringar binds till investeringen och kan därmed inte användas till något 

annat. Organisationen går alltså miste om potentiell avkastning på det bundna kapitalet. 

Anläggningstillgångar och omsättningstillgångar är de två typer av tillgångar som finns. Den 

förstnämnda utgörs av tillgångar som används under en längre tid, till exempel byggnader, it-system 

och verktyg. Den andra typen består av mer tillfälliga tillgångar, såsom materiel på lager och 

fordringar. I logistiksammanhang är kapital ofta bundet i råmaterial, komponenter och färdigt gods. 
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Flexibilitet 

Ett flexibelt logistiksystem är dynamiskt och svarar på förändringar i omvärlden. Tre olika typer av 

flexibilitet anser Jonsson (2008) att det existerar. 

 Leveransflexibilitet gör det möjligt för organisationen att anpassa leveranser till kundernas 

behov. 

 Med produktflexibilitet kan produktion och materialtillförsel anpassas till förändringar i 

efterfrågan mellan standardprodukter och produktvarianter. 

 Möjlighet till snabba variationer i produktions- och leveransvolymer kallas volymflexibilitet. 

Tidsåtgång 

Kort tid från beställning till leverans är alltid önskvärt, både ur kundens och den egna organisationens 

synvinkel. För att åstadkomma det krävs att de aktiviteter som sker efter beställning också har kort 

genomförandetid. En trimmad beställningsprocess sänker även den ledtiden. Till exempel kan 

beställningar på standardartiklar genereras helt automatiskt. Ett logistiksystem där varje del har 

förbättrats vad gäller tidsåtgång, ger positiv inverkan på organisationens effektivitet. 

3.2 Lagerhantering 

Alla organisationer som på något sätt distribuerar produkter är tvungna att ha ett lager. Ett lager är 

en slags buffert som jämnar ut variationerna i efterfrågan. Dels ser lagret till att kunderna snabbt kan 

få sina produkter och dels fungerar det som skyddsnät vid hög efterfrågan. En effektiv styrning av 

lagret ger alltså organisationen konkurrenskraftiga fördelar. Att hantera ett lager innebär att hålla 

lagernivån så nära den förväntade efterfrågan som möjligt. En för hög lagernivå innebär höga 

lagerkostnader och för låg lagernivå kan innebära försenade leveranser till kunder. Ett scenario som 

tydligt illustrerar detta dilemma är då en produkt tillverkas så att den bara är säljbar under en 

begränsad tidsperiod. En dagstidning är ett bra exempel på en sådan produkt. Affären som säljer 

tidningen måste beställa ett visst antal tidningar. Om de beställer för få kommer de att gå miste om 

viss försäljning, medan en för stor beställning resulterar i tidningar som är värdelösa vid dagens slut. 

Krajewski o.a. (2007) menar att båda möjligheterna innebär risker och har olika fördelar, vilka 

kommer att diskuteras härnäst. 

Fördelar med låga lagernivåer 

Detta alternativ förknippas med låga lagerhållningskostnader, en kostnad som beräknas som 

summan av kapitalkostnaden och övriga kostnader för att ha produkterna tillgängliga, såsom 

hanterings-, hyres-, försäkrings- och skattekostnader. Även svinn ska räknas med. 

Lagerhållningskostnaden uttrycks vanligen som en procentandel av kapitalkostnaden över en 

bestämd tidsperiod. Enligt Timme o.a. (2003) i Krajewski o.a. (2007) motsvaras 

lagerhållningskostnaden under ett år för en produkt ofta mellan 15 och 25 procent av dess värde. 

Produkter som har ett bäst före-datum kommer att förlora sitt värde helt vid detta datum. För 

sådana produkter är det av ännu större vikt att rätt lagernivå hålls.  

Föredelar med höga lagernivåer 

Precis som det finns goda argument för att hålla låga lagernivåer, finns det också skäl till att öka 

lagernivåerna. En uppenbar fördel är att risken för utförsäljning minskar, vilket annars kan leda till att 

kunden väljer att inhandla produkterna från en annan leverantör. 
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Vid beställning av produkter uppstår kostnader för både säljare och köpare. Dessa kan reduceras om 

kvantiteterna är höga. Den första kostnaden som uppstår är en beställningskostnad, som är en 

administrativ kostnad som ska täcka arbetet för inköparen att förbereda och genomföra ett köp. 

Kostnaden för att transportera produkter eller delar mellan olika geografiska platser blir oftast lägre 

vid större kvantiteter. Detsamma gäller för kostnaden för själva produkten: vid stora beställningar 

ger säljaren många gånger volymrabatt. Dessa stordriftsfördelar har enligt Mattsson (2002) lett till en 

ökad centralisering av distribution och lagerhållning. Större volymer gör att effektivare 

hanteringsmetoder och fler automatiserade materialhanteringssystem kan utvecklas.  En annan viktig 

aspekt är att det inte krävs lika stor kapitalbindning om varorna finns i ett centralt lager än i flera 

utspridda lager. Den geografiska närheten till marknaden har inom vissa branscher minskat i takt 

med att effektiva och pålitliga informationssystem har utvecklas.  

3.2.1 Analysmetoder 

Här diskuteras två analysmetoder, där den ena används för att kategorisera artiklar efter volymvärde 

och den andra efter hur kritiskt det är att artikeln finns tillgänglig. Därefter påvisas ett sätt att 

kombinera de två. 

ABC-analys 

En organisation hanterar och lagerför ofta tusentals artiklar som hela tiden måste övervakas. Dock 

skulle det vara alltför tidsödande att analysera varje artikels karaktäristik och sedan applicera rätt 

system. Därför är det enklare att dela in artiklarna i olika klasser - A, B och C - efter hur stor den årliga 

kostnaden är för en produkt. De artiklar som årligen förbrukar mest kapital (högst volymvärde) är 

också de som hamnar i klass A och ska prioriteras. Artiklarna i klass A bör noggrant följas, eftersom 

en extra månads av en sådan artikel i lager, relativt sett medför stora kostnader (Dilworth, 2000). 

I korthet går metoden ut på att artikeldata om kostnaden per artikel och den förutspådda, årliga 

användningen sammanställs i ett paretodiagram. Krajewski o.a. (2007) menar att följande, 

ungefärliga klassindelning ofta förekommer: 

A. Utgörs av 20 % av artiklarna och motsvarar 80 % av kapitalanvändningen. 

B. Utgörs av 30 % av artiklarna och motsvarar 15 % av kapitalanvändningen. 

C. Utgörs av 50 % av artiklarna och motsvarar 5 % av kapitalanvändningen. 

Analysen inleds med att kostnaden för en artikel multipliceras med dess årliga volym. Därefter 

ordnas artiklarna i sjunkande ordning och den ackumulerade andelen av artiklarnas totala 

volymvärde, som utgör y-axeln i grafen, beräknas utifrån varje artikels andel av det totala 

volymvärdet. Grafens x-axel utgörs av andelen artiklar av det totala sortimentet. Gränserna för de 

olika klasserna sätts i de punkter där ändringen på kurvans lutning är stor. Exempel på hur ett sådant 

diagram kan ses i nedanstående figur. 
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FIGUR 1: EXEMPEL PÅ ABC-ANALYS 

 

Med hjälp av denna analys menar Lumsden (2006) att organisationen kan besvara flera frågor, såsom 

hur säkerhetslagren bör utformas, om en produkt måste skötas individuellt och vilka de viktigaste 

kunderna/leverantörerna är. Han påpekar dock att analytikern bör vara försiktig med resultaten och 

inte dra förhastade slutsatser. Till exempel kan en produkt med låg snittförbrukning men högt 

styckpris hamna i samma kategori som en artikel med hög snittförbrukning och lågt styckpris. 

Produkter med olika snittförbrukning och pris bör kanske inte hanteras på samma sätt. Dessutom 

varierar pris och efterfrågan med tiden, vilket talar för att ABC-analysen ska göras periodiskt. 

VED-analys 

Ett annat sätt att göra prioriteringar bland produkter i ett lager är att göra en VED-analys. Akronymen 

VED står för de engelska termerna vital, essential och desirable (nödvändig, väsentlig och önskvärd). 

De produkter som anses vara kritiska för verksamheten och som behövs för att patienterna ska 

överleva placeras i V-kategorin (Devnani o.a., 2010). I grupp E ska de produkter som inte är lika 

kritiska som i föregående grupp, men inte alltid behöver finnas i det aktuella lagret, placeras. De 

resterande artiklarna placeras i grupp D. Klassificeringen bör göras i samråd med en grupp av läkare, 

sjuksköterskor, farmaceuter och andra som dels har kunskap om produkternas egenskaper och dels 

använder sig av dem i praktiken. 

ABC-/ VED-matris 

Resultaten av de båda analyserna kan kombineras till en matris som visar hur artiklarna bör 

prioriteras med utgångspunkt från både kostnad och betydelse. X-axeln utgörs av data från VED-

analysen och y-axeln av data från ABC-analysen. 
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FIGUR 2: ABC-/VED-MATRIS. 

 

Utifrån matrisen kan artiklarna delas in i nya grupper, som blir baserade på både kostnad och 

betydelse. Analytikern måste vara medveten om att en produkt som har låg prioritet i ABC-analysen 

men hög prioritet i VED-analysen bör få hög prioritet i matrisen. Kritiska produkter måste prioriteras 

framför att sänka kostnaderna. 

3.2.2 Lagerkontrollsystem 

De viktiga frågorna som ska besvaras vid lagerhållning är hur mycket och när artiklar ska beställas. Ett 

korrekt konfigurerat lagerkontrollsystem ska besvara båda dessa frågor. Lagerhållna artiklar kan 

antingen vara beroende av marknadsfaktorer eller av andra artiklar eller tjänster inom 

organisationen. I detta arbete diskuteras endast sådana system där artiklarna är beroende av yttre 

omständigheter. 

Fixed-quantity system (Q-system) 

Detta system bygger på att en förutbestämd mängd av en artikel beställs då lagernivån sjunker till en 

viss nivå, kallad återbeställningspunkt. Dilworth (2000) påpekar att återbeställningspunkten måste 

bestämmas så att artikeln inte hinner ta slut innan en ny beställning kommer fram. Problem med 

leveranser eller tomma lager hos underleverantören kan medföra att detta sker. Systemet tar alltså 

inte hänsyn till hur stor användningen av en viss artikel är, utan fyller på med samma mängd varje 

gång. Därför passar systemet bra då användningen inte varierar alltför mycket. 

För Krajewski o.a. (2007) är parametern inventory position (IP) avgörande för då en artikel ska 

beställas. Inventory position är summan av artiklar som finns på lager (OH) och beställningar som 

lagts men inte leverats (SR) subtraherat med restnoterat antal artiklar (BO): 

            

När denna summa når återbeställningspunkten skapas läggs en order på Q antal av den aktuella 

artikeln. Eftersom beställningskvantiteten är konstant måste den sättas så att den är ekonomiskt 

försvarbar. T.ex. medför en liten beställningskvantitet att leveranserna kommer att ske ofta, om 

användningstakten är hög. Lumsden (2006) illustrerar hur systemet fungerar med hjälp av 

tvålådesystemet, där två lådor används: t.ex. A och B. Artiklar plockas ur låda A tills den är tom, 

varvid låda B börjar användas och en order läggs. Låda B innehåller det antal artiklar som motsvaras 

av beställningspunkten (R). Vid leverans fylls låda B och de resterande artiklarna hamnar i låda A. 

Denna låda ska innehålla Q eller fler artiklar. När låda B sedan är tom sker ett byte till låda A och så 

forsätter proceduren. 



16 

 

FIGUR 3: GRAF ÖVER ETT Q-SYSTEM. 

 

I en perfekt värld är efterfrågan och leveranstider helt och hållet förutsägbara. Om så är fallet blir 

lagerkontrollsystemet mycket lätt att konfigurera. Så fungerar det dock inte i normalfallet. Uppgifter 

om den genomsnittliga användningen och den genomsnittliga leveranstiden finns tillgängliga, men 

inte mer än så. Variationerna är orsaken till behovet av ett säkerhetslager som höjer 

återbeställningspunkten så att lagret inte riskerar att bli noll. Att sätta säkerhetslagret är en 

balansgång mellan att alltid ha produkten på lager och hålla lagerkostnaderna nere. 

Säkerhetslagret kan bestämmas genom att en servicenivå etableras (Krajewski o.a., 2007). Med 

servicenivå menas i detta fall sannolikheten att lagret för en artikel inte tar slut innan en ny leverans 

har kommit fram. Vid 95 % servicenivå är sannolikheten således 95 % att efterfrågan inte kommer att 

överstiga lagret som finns tillhands. För att kunna bestämma säkerhetslagrets storlek måste 

efterfrågans varians kring genomsnittet vara känt. Större variation ger mindre säkerhetslager och 

vice versa.  

 

 

FIGUR 4: NORMALFÖRDELNING. 
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Krajewski o.a. (2007) menar att lagerplaneraren oftast antar att efterfrågan under ledtiden är 

normalfördelad. I ovanstående graf motsvarar centrumlinjen den genomsnittliga efterfrågan under 

ledtiden. Om servicenivån väljs till 50 % kommer beställningspunkten (R) att hamna på 

centrumlinjen. Beställningskvantiteten erhålls genom att den genomsnittliga efterfrågan under 

ledtiden summeras med säkerhetslagret, vilket med nyss nämnda servicenivå kommer att resultera i 

att säkerhetslagret blir noll. I formeln för att beräkna säkerhetslager står   för det värde som utläses 

ur tabellen för normalfördelning med hjälp av den valda säkerhetsnivån.    är standardavvikelsen på 

efterfrågan under ledtiden. 

                                     

Nyckeln till att bestämma en korrekt beställningsnivå är att ta fram ledtid och efterfrågan under 

densamma. Då ledtiderna är ojämna blir beräkningarna mycket mer komplicerade och 

datorsimulering är nästintill ett krav. 

Den totala kostnaden för Q-systemet beräknas som summan av den årliga lagerhanteringskostnaden, 

den årliga orderläggningskostnaden och den årliga kostnaden för hantering av säkerhetslager. I 

följande formel motsvaras H av kostnaden att hålla en artikel i lager under ett år, D av efterfrågan på 

årlig basis och S av kostnaden för orderläggning. 

  
 

 
    

 

 
         

Vid en beställning förväntas leverantören leverera varorna inom en viss tid, vilket kan vara svårt om 

beställningskvantiteten varierar mycket. Då kan beställaren med fördel avisera om kommande order 

innan den faktiska beställningen äger rum. Mattsson (2002) förklarar att beställningssystemet 

konfigureras med en extra beställningspunkt som förvarnar leverantören och ger en viss 

framförhållning. Den kvantitet som används vid föraviseringen är beställningspunkten (Q) samt den 

beräknade förbrukningen under återanskaffningstiden. 

Fixed-interval system (P-system) 

Istället för att beställningar triggas av att lagernivån sjunker till en beställningspunkt, kan påfyllning 

ske med en konstant tidsfrekvens (P). Således blir det den beställda kvantiteten som varierar, 

eftersom den väljs så att inventory position hamnar på en förutbestämd maximinivå (T). Med det 

menas att om ordern hade levererats i samma ögonblick som den läggs blir lagernivån T. 

Orderstorleken varierar alltså för varje beställning, medan tiden däremellan är konstant. Grafen 

härnedan innehåller i princip samma parametrar som den för ett Q-system. Det som skiljer sig är 

vilka som är variabla och vilka som är konstanta. 
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FIGUR 5: GRAF ÖVER ETT P-SYSTEM. 

 

Detta system kräver att två parametrar bestäms: beställningsfrekvensen och riktlagernivån. Den 

förstnämnda kan sättas utifrån vad som anses som praktiskt medan den andra beräknas ur formeln 

som gäller om ledtiden är konstant och efterfrågan varierar: 

                        

Figur 4 avslöjar att orderstorleken Q åtminstone ska räcka under tiden P. Eftersom nya beställningar 

endast kan göras med P perioders mellanrum måste ett säkerhetsintervall skapas, som är P + L långt. 

Här märks en stor skillnad mellan Q- och P-systemen: Q-systemets säkerhetsintervall är L långt, 

medan P-systemet behöver P + L perioder för att slutförsäljning inte ska ske. För beräkning av 

säkerhetslagret för ett P-system ska alltså fördelning av efterfrågan beräknas på P + L perioder. 

                                           

Ekonomisk beställningskvantitet (EOQ) 

I arbetet med att finna balans mellan att har låga lagernivåer som ger mindre lagerkostnader och 

höga lagernivåer som ger mindre beställningskostnader kommer termen economic order quantity 

(EOQ) till hjälp. Den ekonomiska beställningskvantiteten är den kvantitet som minimerar lager- och 

beställningskostnaderna. Dock finns fem antaganden (Krajewski o.a., 2007): 

1. Efterfrågan är känd. 

2. Inga restriktioner för storleken på varje beställning förekommer. 

3. De enda kostnader som är av vikt är lager- och beställningskostnader. 

4. Inga fördelar erhålls om flera olika artiklar beställs samtidigt. (De är oberoende från 

varandra.) 

5. Ledtiden är konstant och känd. Mottagen kvantitet stämmer överrens med beställd 

kvantitet. 
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Verkligheten är oftast inte så perfekt att alla är uppfyllda, men om så är fallet blir den ekonomiska 

beställningskvantiteten den optimala. Även om så inte är fallet ger det en god uppskattning om hur 

stor den beställda kvantiteten bör vara. 

I den perfekta världen utgörs den årliga lagerkostnaden av produkten av den genomsnittliga 

lagerbehållningen under en cykel och kostnaden för att lagerhålla den aktuella artikeln. Den årliga 

kostnaden för beställningar är produkten av antalet beställningar under året och kostnaden för en 

order. Som synes i figuren härunder ökar lagerkostnaden linjärt med beställningskvantiteten, medan 

beställningskostnaden minskar ickelinjärt.  

 

 

FIGUR 6: GRAF ÖVER KOSTNADER. 

 

Total kostnad beräknas med formeln: 

  
 

 
    

 

 
    

Lägst total kostnad uppnås i den lägsta punkten på kurvan för total årlig kostnad. Motsvarande punkt 

på x-axeln är den ekonomiska Beställningskvantiteten. Självklart kan kostnaden beräknas för olika 

kvantiteter som sedan markeras i ett koordinatsystem, där den lägsta punkten på kurvan kan 

uppskattas. Ett enklare sätt är att använda följande formel: 

     
   

 
 

I vissa fall, som till exempel ett P-system, är tiden mellan beställningar (TBO) är en avgörande 

parameter. För att räkna fram TBO för den ekonomiska beställningskvantiteten används formeln:  
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3.3 Informationssystem 

Korrekt och aktuell information är viktigt för att ett logistiksystem ska fungera. Jonsson o.a. (2005) 

delar in de logistiska informationssystem som utgör hjälpmedel för att samla in, bearbeta och 

förmedla information i ett logistiksystem, i tre olika typer: planerings- och exekveringssystem, 

kommunikationssystem och identifieringssystem. 

3.3.1 Planerings- och exekveringssystem 

De två undertyperna, affärssystem och planeringssystem, beskrivs närmare: 

Affärssystem (ERP) 

Ett affärssystem har kapacitet att stödja i princip alla funktioner i en organisation. Oftast innehåller 

affärssystemet (enterprise resource planning system) en databas som kan tillgodose alla 

affärsprocesser med information i ett så kallat integrerat system. Med det menas att någon som är 

kopplad till detta system får tillgång till den information som är nödvändig för att utföra en viss 

process. Dessutom kan flera olika delsystem eller användargränssnitt interagera med det integrerade 

systemet. 

Olika typer av data registreras ofta i olika databaser. Information om artiklar och lagerställen lagras i 

en grunddatabas. I transaktionsdatabasen lagras alla transaktioner, såsom order och faktura. Denna 

databas används till planering av resursanvändning och andra flöden. Resultatet av planeringen 

lagras i en planeringsdatabas. 

Som nämndes tidigare kan affärssystemet användas i organisationens alla funktioner, till exempel 

ekonomi och distribution. Det är uppdelat i olika moduler, där varje modul kan appliceras på de olika 

funktionerna.  

Planeringssystem (APS) 

Medan ett affärssystem stödjer allt från planering till genomförande, ger planeringssystemet ett mer 

detaljerat stöd när det kommer till just planering. Planeringssystemet tillåter att omplanering sker 

frekvent och kan ta hänsyn till lagernivåer och resursanvändning i andra processer än de egna. 

3.3.2 Kommunikationssystem 

För att olika system ska kunna utbyta information krävs enhetliga principer, som fungerar i alla 

tekniska miljöer. 

Elektroniskt datautbyte (EDI) 

För att olika elektroniska system ska kunna kommunicera med varandra behövs ett enhetligt sätt att 

överföra strukturerad information. Det kan till exempel vara ett ekonomisystem i en organisation 

som ska skicka en orderbekräftelse till en kund. Denna strukturerade överföring benämns electronic 

data interchange (EDI). Enligt Van De Putte o.a. (2003) kan EDI definieras som ett sätt att överföra 

data mellan datorbaserade system med hjälp av en ömsesidig standard för att beskriva innehållet i 

meddelandet. Den information som ska skickas av en organisation konverteras från det egna 

formatet till ett standardiserat format. Därefter kan mottagaren konvertera standardiserade data till 

sitt eget format. 
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Användningen av EDI ger många fördelar, som till exempel reducerade felinmatningar, förbättrade 

relationer med kunder och bättre lagerhantering. EDI gör också att organisationen kan bli mer 

medveten om marknaden, tack vare all den information som kan samlas in från överföringarna. 

3.3.3 Identifieringssystem 

Streckkod 

Det mest spridda systemet är streckkodssystemet, där olika koder läses med hjälp av en läsare. 

Symboliken som streckkoderna är uppbyggda kring, representerar olika tecken. Olika typer av 

streckkoder kan innehålla olika mycket information. Genom att läsa av streckkoden kan handhavaren 

snabbt erhålla utförlig information om en artikel, till exempel direkt vid lagerhyllan. Streckkodsläsare 

kan även fastmonteras så att avläsningen kan ske automatiskt. 

Radiofrekvensbaserad identifiering (RFID) 

Ett annat sätt att läsa av information är genom RFID (radio frequency identification). Informationen 

lagras i ett mikrochip i en så kallad RFID-transponder. En läsare konverterar radiovågorna till ett för 

ett datorsystem läsbart format. RFID skiljer sig på tre punkter jämfört med streckkoder. För det första 

kan en avsevärt större mängd data lagras. För det andra krävs inte fri sikt mellan läsaren och 

transpondern. För det tredje läses informationen av snabbare än för andra system. 

Räckvidden avgörs av huruvida transpondern är försedd med en extern energikälla eller inte. Med 

batteri kan räckvidden vara 30 meter eller längre. Transpondrar utan batteri är vanligare och har en 

räckvidd på mellan 0,5 och 10 meter. 

3.4 Försörjningskedjor 

Alla företag har någon form av relation till andra organisationer. En biltillverkare är kopplad till bland 

annat leverantörer, underleverantörer, distributörer, återförsäljare och slutkunder. Dessa 

organisationer kan anses ingå i ett nätverk eller, något förenklat, en kedja. Företagen utbyter varor 

och tjänster med varandra som kan kallas resursflöde. Supply chain management innebär enligt 

Krajewski o.a. (2007) i stora drag att en strategi för att organisera, kontrollera och underbygga de 

resurser som ingår i detta nätverk, utvecklas.  

Företag som ingår i ett nätverk enligt ovan påverkas självklart av varandra. Jonsson (2008) menar att 

det finns tre effekter av dessa relationer som bör beaktas och hanteras: 

1. Variation i efterfrågan 

Det förekommer variationer i efterfrågan i de flesta branscher. Ofta är de inte långvariga, men kan 

ändå ställa till med större problem än väntat, eftersom variationerna förstärks för varje led i kedjan. 

Dominoeffekten kan framför allt orsakas av stora beställningskvaniteter, men också liten kundkrets, 

långa ledtider eller prisändringar. Effekten har en tendens att öka ju längre upp i kedjan man 

kommer. 

Dominoeffekten kan också orsakas av att ett företag endast baserar tillverknings- eller 

leveranstakten på information från sina direkta kunder och vet således mycket lite om vad som 

föranledde ordern. 
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2. Förseningar 

När information om marknadens efterfrågan skickas mellan organisationer, kan fördröjningar uppstå. 

Informationen ska passera flera led och om den endast skickas periodiskt, kan en onödigt lång tid 

passera innan en leverantör reagerar på efterfrågan. Viktigt att förstå är att det är slutkunden som 

skapar efterfrågan, inte en distributör som vill fylla på lagret. Om hela kedjan ska hinna med dessa 

förändringar krävs ett välavstämt informationssystem. 

3. Leveranstid och leveransprecision 

Oftast ges en produkt värde endast under en mycket begränsad del av den totala ledtiden. Då 

materiel eller produkter flyttas mellan olika avdelningar eller företag, ökar den tid då inget värde 

påförs produkten i större utsträckning. Därför är väl genomtänkta samarbeten och utbyten av 

information av största vikt. Dock ger fler inblandade parter och dålig koordination större 

leveransosäkerhet och kan medföra att kunderna inte får det som de har beställt. 

Effektiva processer 

I ett företag skapas värden genom samarbete mellan olika avdelningar och funktioner. Effektivisering 

av försörjningskedjor handlar i stort om att förbättra detta samarbete genom att skapa bättre flöden 

och utbyten, inte bara inom företaget utan också mellan företag. 

Traditionellt sett används en funktionsbaserad indelning av organisationer, ansvar och 

arbetsuppgifter inräknat. Någon form av chef används för att kommunicera mellan avdelningarna. 

Detta synsätt grundar sig i att en avdelning anses bli effektivare genom specialisering (Mattsson, 

2002). Dock får det vara osagt huruvida de effektiva avdelningarna tillsammans kan utgöra ett 

effektivt företag. Ytterligare en effekt av den funktionella organisationsformen är att verksamheten 

grupperas efter inflöden och resursförbrukning. En grupp kan till exempel bestå av inköpare som 

tillsammans ska kontrollera tillflödet av material för hela företaget. Mattson (2002) föredrar att 

gruppera efter det som ger företaget sin inkomst: kunderna. I figuren härnedan visas ett exempel på 

hur ett processflöde kan se ut. Varje kolumn representerar en avdelning och de mindre rektanglarna 

motsvarar en aktivitet. Den svarta, tjockare linjen visar på vilka aktiviteter en viss process innehåller. 

 

FIGUR 7: SAMBAND MELLAN EN PROCESS OCH AKTIVITETER (MATTSSON, 2002). 
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Den enskilda individens sätt att se på ledarskap förändras med ett flödesorienterat synsätt jämfört 

med det funktionsbaserade. Kunden kommer att utgöra en viktigare aktör än chefen för den 

anställde. Krav på kortare leveranstider och större anpassningsbarhet mot marknaden har lett till att 

nackdelarna med den funktionella organisationen blivit allt större. Där blir flöden och ansvar lätt 

fragmenterade och många aktörer blir inblandade, vilket leder till långa genomloppstider och större 

risk för komplikationer. 

Mattsson (2002) visar på att processer kan effektiviseras genom rationalisering. De aktiviteter som 

behövs för att skapa en produkt eller tjänst utförs inte alltid på bästa möjliga sätt och på kortast 

möjliga tid. I vissa fall kan det till och med vara så att en specifik aktivitet helt kan elimineras. 

Innan rationaliseringen kan påbörjas väntar ett grundligt arbete med att kartlägga verksamheten för 

att kunna avgöra vilka processer som har störst effektiviseringspotential. En process kännetecknas av 

att den korsar avdelnings- och funktionsgränser. Varje individ har god kännedom om aktiviteterna 

inom avdelningen, men har sällan ett helhetsgrepp om hur processerna ser ut. Därför är en bra 

kartläggning betydelsefull för det fortsatta arbetet med effektivisering av processer. 

3.5 Prognoser 

En organisation strävar hela tiden efter att framställa produkter i samma takt som gällande 

efterfrågan. Över- eller underproduktion medför att företaget kan få stora lönsamhetsproblem. Att i 

alla lägen exakt kunna fastställa kommande efterfrågan är i det närmaste en omöjlighet, men genom 

att arbeta fram en för organisationen anpassad prognosmodell finns goda möjligheter att följa 

variationerna i efterfrågan. Prognoserna kan sedan användas för till exempel produktions- och 

inventeringsplanering och utgör en del av organisationens beslutsunderlag. 

Orsakerna till variationerna beror ofta på bransch, produktkategori, geografisk position och så vidare. 

Paraplyn säljer till exempel bättre i områden där det regnar ofta och solglasögon säljs det fler av i 

länder med många soltimmar. En bank eller köpcentrum har oftast flest besökare under en viss 

period på dagen och en viss veckodag. Dessa mönster kan vara mer eller mindre förutsägbara. I de 

fall som ett tydligt mönster kan uppfattas utgör basen för en god prognos ordentliga observationer, 

så kallade tidserier. En tidserie är enligt Krajewski o.a. (2007) upprepade observationer av efterfrågan 

för en viss produkt eller tjänst i händelseordning. Samma författare menar att det finns fem olika 

huvudmönster som tidserierna kan delas in i: 

1. Horisontellt: efterfrågan varierar kring ett konstant medelvärde. 

2. Trendbaserat: efterfrågans medelvärde ökar eller minskar över tiden. 

3. Säsongsbaserat: efterfrågan varierar upprepat beroende på dag, månad, år eller säsong. 

4. Cykliskt: variationer över en längre tidsperiod. 

5. Slumpartat: icke förutsägbara variationer. 

Välja tillvägagångssätt 

Innan prognoser kan börja användas måste det beslutas om vad som ska ingå i prognoserna, vilka 

metoder som ska användas och vilka datorprogram som kan vara till hjälp. 

En ungefärlig siffra på efterfrågan för den enskilda produkten är självklart behövlig, men att endast 

behandla produkterna eller tjänsterna enskilt i prognoserna medför att felmarginalen för 

prognoserna kraftigt ökar. Då är det mer fördelaktigt att samla flera produkter med liknande attribut 

i samma produktfamilj och sammanställa en prognos över denna. Ur prognosen kan de enskilda 

produkternas efterfrågan utläsas. 
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Vad gäller enheten för mätningarna är det bättre att välja antal produkter eller tjänster som enhet, 

istället för kronor. Intäkterna kan sedan enkelt räknas ut från prognosen. I de fall ett korrekt antal 

inte kan beräknas, kan man- eller maskintimmar för varje kritisk resurs, baserat på historiska 

mönster, istället användas. 

I arbetet med att framställa en användbar och korrekt prognos kan analytikern välja att använda 

kvantitativa och/eller kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder är slutledningsmetoder, som bygger 

på expertutlåtanden, kundundersökningar och säljares uppskattningar. Kvantitativa metoder är 

orsaksmetoder och tidsseriemetoden. Den förstnämnda innebär att historiska data för kampanjer, 

ekonomiska förutsättningar och konkurrenters åtgärder sammanställs till en prognos. Grunden för 

tidsseriemetoden är data över efterfrågan, historiskt sett. 

Slutledningsmetoder 

Denna typ av tillvägagångssätt är passande då korrekta data ej finns att tillgå och även om en 

kvantitativ prognos kan fastställas, är dessa metoder ett bra komplement och lyfter fram sådant som 

annars ej skulle ha framkommit. 

Information om kunders framtida efterfrågan inhämtas med fördel så nära kunderna som möjligt. 

Säljarnas prognoser har därför flera fördelar: 

 Säljarna är de som med största sannolikhet vet vad kunderna kan tänkas köpa inom en 

begränsad framtid. 

 Eftersom försäljning delas in i olika regioner kan informationen vara användbar för 

lagerhantering, distribution och som underlag för säljarrekrytering. 

Krajewski o.a. (2007) nämner också några nackdelar: 

 Den naturliga subjektiviteten i säljarnas uppfattning kan avspeglas i prognoserna. 

 Säljarna kan ha svårt att skilja på vad kunderna behöver och önskar. 

Prognoser kan också framställas genom marknadsundersökningar, vilka genomförs med hjälp av 

hypoteser som testas genom grundliga datainsamlingar i form av undersökningar. Detta gör det 

möjligt att uppskatta hur potentiella kunder är intresserade av företagets produkter eller tjänster. 

Enkel linjär regression 

När historiska data finns tillgängliga som underlag vid sammanställning av prognoser används med 

fördel kvantitativa metoder, som ger god möjlighet att upptäcka förändringar i efterfrågan och gör 

det möjligt att framställa prognoser över en längre tidsperiod. En vanligt förekommande 

orsaksbaserad metod är enkel linjär regression, där följande ekvation är utgångspunkten: 

       

   beroende variabel 

   oberoende variabel 

   linjens skärning med y-axeln 

   linjens lutning 

Vid regressionsanalys enligt ovan utgör y den variabel som ska prognostiseras (efterfrågan för en viss 

produkt) och x den variabel som anses påverka den beroende variabeln. Målet är att finna sådana 

konstanter a och b som ger minsta möjliga summa av den totala kvadratiska avvikelsen från de 

faktiska datapunkterna och linjen       . Med mindre tekniska termer kan detta uttryckas som 
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att summan av skillnaden mellan varje enskild punkt och linjen ska vara så liten som möjligt. I figuren 

nedan tydliggörs detta. 

 

FIGUR 8: REGRESSIONSLINJENS FÖRHÅLLANDE TILL DE FAKTISKA DATAPUNKTERNA. 

Uppskatta genomsnittet 

Av de fem olika huvudmönster som beskrivs tidigare i detta avsnitt menar Krajewski o.a. (2007) att 

en tidsserie över efterfrågan alltid följer minst två av dessa mönster: horisontellt och slumpartat. Ett 

horisontellt mönster baseras på medelvärdet av efterfrågan, vilket gäller för de tre metoder som 

diskuteras i detta avsnitt. För en period i framtiden beräknas efterfrågan på genomsnittet av den 

nuvarande perioden. Figur 9 visar antal besökare på en sjukhusavdelning under några veckor. 

 

FIGUR 9: PATIENTTILLSTRÖMNING UNDER NÅGRA VECKOR. (KRAJEWSKI O.A., 2007) 
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Tre olika metoder kommer att presenteras i detta avsnitt och ingen av dem tar hänsyn till trender, 

säsongsbaserade eller cykliska mönster. 

1. Glidande medelvärde. 

Denna metod utesluter effekterna av slumpartade rörelser och ger som resultat ett medelvärde av 

en tidsserie. För beräkning används efterfrågan för de n senaste perioderna, som ger en prognos för 

den kommande tidsperioden. Prognoserna hålls aktuella genom att medelvärdet räknas om med 

jämna mellanrum, vilket kan uttryckas som att medelvärdet glider. För att beräkna medelvärdet 

används nedanstående formeln, där Dt är den faktiska efterfrågan under perioden t, n är det totala 

antalet perioder och Ft+1 är prognosen för perioden t+1. 

     
                      

 
 

Det är viktigt att alltid jämföra den prognostiserade efterfrågan (Ft) och den verkliga efterfrågan (Dt) 

för att se hur exakt prognosen är. Skillnaden beräknas med formeln härunder och benämns (Et). 

         

I beräkningarna kan ett godtyckligt antal perioder väljas, men efterfrågans variationer i den aktuella 

tidsserien bör tillåtas inverka på beslutet. En tidsserie med liten variation i den genomsnittliga 

efterfrågan kan ses som stabil och höga värden på n bör väljas. Det motsatta gäller där efterfrågan 

varierar mer slumpartat. Betrakta återigen figur 9 och då särskilt de gröna och röda linjerna. Den 

röda linjen, som genererats av det glidande medelvärdet under en treveckorsperiod, följer faktiska 

data bättre och reagerar på större förändringar än den gröna linjen. Det blir tydligt att ju större 

mängd historiska data som inkluderas i beräkningarna, desto mindre känslig för slumpartade 

variationer blir prognosen. Variationerna kan också bestå av förändringar i den faktiska efterfrågan. 

Förändringarna kommer inte visa sig i prognosen förrän långt senare, för att en längre tid måste 

förflyta innan gamla data faller bort ur prognosen. 

2. Viktat glidande medelvärde 

I föregående metod har den genomsnittliga efterfrågan för olika perioder samma inverkan på 

resultatet av prognosen, det vill säga att de har viktkoefficienten 1/n. Om medelvärdet för varje 

period tilldelas en viktkoefficient kan formeln för tre perioder se ut på följande sätt: 

                           

Summan av koefficienterna ska alltid vara 1. Detta sätt att räkna gör det möjligt att gynna de senare 

perioderna framför de äldre, vilket gör att prognosen reagerar snabbare på förändringar i 

efterfrågan. I övrigt har denna metod samma nackdelar som den föregående. 

3. Exponentiell utjämning 

Exponentiell utjämning är en metod som är mer förfinad än de två tidigare, där mer färska data ges 

mer plats än tidigare data. Dessutom krävs endast en mindre mängd data för att göra nödvändiga 

beräkningar. Tre parametrar krävs: prognos för föregående period (Ft), en utjämningsparameter (α) 

med ett värde mellan 0 och 1 samt den viktade efterfrågan för denna period (Dt). Ekvationen lyder 

som följer: 
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Viktningen för den senaste periodens data justeras genom ökning eller minskning av parametern α. 

Stora värden på α medför att den senaste periodens efterfrågan gör större avtryck på prognosen och 

gör den mer följsam till den faktiska efterfrågan. Tvärtom gäller för låga α-värden. 

I det initiala skedet kräver exponentiell utjämning en prognos att utgå från. Om vissa historiska data 

finns kan ett medelvärde av dessa perioder beräknas. I annat fall används föregående periods 

efterfrågan. Alltför stor möda på denna utgångsprognos behöver ej läggas eftersom effekten av den 

kommer att avta med tiden. Självklart kan prognoserna enligt denna metod släpa jämfört med den 

faktiska efterfrågan. Visserligen kan stora värden på α avhjälpa vissa fel i prognosen, men i de fall 

stora α krävs på en mer återkommande basis rekommenderar Krajewski o.a. (2007) att exponentiell 

utjämning byts mot en metod som kan bearbeta efterfrågan innehållande trend- och 

säsongsbaserade mönster. 
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4 .  P R E S E N T A T I O N  A V  
O R G A N I S AT I O N E N  

I detta kapitel beskrivs hur landstingen i Sverige fungerar, med fokus på Landstinget Västmanlands 

organisatoriska struktur. Även några viktiga leverantörer omnämns här.  

4.1 Landstingen i Sverige 

I Sverige finns 18 landsting som har till uppgift att sköta områdets hälso- och sjukvård, tandvård, 

samt kollektivtrafik (tillsammans med kommunerna). Till största delen är landstingen finansierade 

med landstingsskatten. Intäkterna fördelas över verksamheterna av landstingen själva. 

 

 

Landstingen är i princip självstyrande, via det folkvalda landstingsfullmäktige. Fullmäktige är det 

högst beslutande organet och träffas fyra gånger per år. Bland de beslut som fattas av fullmäktige 

kan följande nämnas: 

- Storleken på respektive landstings skattesats. 

- Fastställer landstingets budget. 

- Bestämmer hur mycket vården ska kosta. 

Det högsta verkställande organet inom landstingen benämns landstingsstyrelsen och tillsätts av 

landstingsfullmäktige. Styrelsen ska samordna och leda arbetet inom landstinget och dessutom 

ansvara för ekonomin. Arbetet delegeras till de olika nämnder som finns under styrelsen. Nämnderna 

verkställer det som beslutas i fullmäktige och ansvarar således för det som man kan kalla det dagliga 

arbetet. 1 november 2008 arbetade totalt 253 309 personer i landstingen i Sverige. 

4.2 Landstinget Västmanland 

FIGUR 10: FÖRDELNING AV LANDSTINGENS INTÄKTER ÅR 2008 
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Landstinget Västmanland fungerar som landsting för de 248 499 invånarna som är bosatta i 

Västmanlands län. Som i alla andra landsting representeras den största delen av verksamheten av 

hälsa och vård. I landstingsplanen för 2010 – 2012 står det att läsa att det planeras ett utökat 

samarbete mellan de intilliggande landstingen i Dalarna, Gävleborg och Uppsala. I dagsläget finns en 

form av landstingsöverskridande samarbete, benämnt Varuförsörjningen. Mer om detta i avsnitt 

4.3.1. 

Landstinget Västmanlands organisation är strukturerad med landstingsfullmäktige som verkställande 

organ. Därunder återfinns landstingsstyrelsen och landstingsdirektören. Direkt under 

landstingsdirektören finns sjukvården, som delats in i två förvaltningar. I varje division ingår olika 

kliniker, avdelningar och enheter och leds av en divisionschef. 

Landstinget Västmanland tillämpar internfakturering. Det betyder att den enhet som förbrukar en 

vara eller tjänst också ska betala för den. 

 

FIGUR 11: ORGANISTATIONSSTRUKTUR (FR.O.M. 2011-05-01) 

 

Landstinget styr länets fyra lasarett: Köpings lasarett, centrallasarettet i Västerås, Bergslagssjukhuset 

i Fagersta och Sala närsjukhus.  

Västerås centrallasarett 

Redan 1776 uppfördes det första lasarettet i Västerås. Denna byggnad innehöll endast två rum: ett 

för veneriska och ett för kroniska sjukdomar. Det byggnadskomplex som idag benämns gamla 

lasarettet stod inflyttningsklart år 1928 och innehöll 285 vårdplatser, samt därtill hörande 
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avdelningar och mottagningar. Från år 1968 då det nya lasarettet invigdes har centrallasarettet 

byggts ut och renoverats i flera omgångar. 

Centrum för administration 

Denna enhet tillhandahåller nödvändiga servicetjänster inom landstinget och har ungefär 600 

anställda. Enheten finansierar sin verksamhet i huvudsak genom försäljning av sina tjänster i 

landstinget.  
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5 .  N U L Ä G E SB E S K R I V N I N G  

Detta kapitel redogör övergripande för resultatenheten logistiks verksamhet, den enhet där denna 

studie har genomförts, men kartlägger även hanteringen av förbrukningsmateriel mer djupgående. 

5.1 Resultatenheten logistik 

Organisatoriskt är resultatenheten logistik placerad under basenheten försörjning, som i sin tur lyder 

under centrum för administration. Enheten har ett tjugotal anställda med olika befattningar och har 

som främsta uppgift att hantera landstingets alla köp. 

5.1.1 Tjänster 

Centrallasarettet i Västerås inhyser många olika avdelningar som i det dagliga arbetet nyttjar 

förbrukningsmateriel av olika slag. Det är alltifrån handsprit, blöjor och sprutor till kopieringspapper, 

pennor och skrivartoner. Logistikenheten levererar alltså allt utom läkemedel. För att dessa artiklar 

alltid ska finnas tillgängliga för vårdpersonalen, finns det på varje avdelning ett eller flera förråd 

avsett för förbrukningsmateriel. Förrådens storlek och layout är anpassade efter tillgängliga 

utrymmen. Även utbudet av artiklar varierar mellan olika avdelningar, eftersom varje avdelning har 

ett specifikt behov av förbrukningsmateriel. Totalt i länet finns ungefär 120 förråd. Logistikenhetens 

uppgift är att, efter avdelningens önskemål och behov, sköta om dessa förråd. För att möta 

avdelningarnas olika behov av service har förråden delats in i olika prioritetsklasser: låg (39 000 kr), 

hög (109 000 kr) eller vip. 

Förråden innehåller endast de artiklar som avdelningen förbrukar kontinuerligt. Övrigt materiel köps 

vid behov genom ett system som heter Inköp och faktura (IoF). På det sättet får man en god 

omsättning på lagret, vilket är nödvändigt då en stor del av artiklarna har ett ”sista 

användningsdatum”. Artiklarna i förråden ägs av logistikavdelningen till dess att avdelningen köper 

dem. Köpet sker genom att en streckkod på hyllkanten skannas med en handskanner. 

5.1.2 Enhetens mål 

Logistikenhetens övergripande styrdokument, landstingsplanen, ger vissa regler och riktlinjer för 

verksamheten. Detta styrdokument ligger till grund för de mer detaljerade styrkorten, som nämndes 

tidigare. Enheten skapades för att totalt sett sänka landstingets kostnader för inköp, samt minska 

kostnader för lager av förbrukningsartiklar. Innan logistikenheten startade sin verksamhet vilade det 

på varje avdelnings ansvar att beställa och packa upp förbrukningsmateriel. Det medförde dels att 

avdelningspersonalen var tvungna att avsätta tid på att hantera förråden och dels att det ofta 

bildades allt för stora lager på vissa artiklar. Logistikenhetens mål är att genom att hantera 

förbrukningsmateriel, avlasta avdelningspersonalen, samt att reducera lager och därigenom minska 

kostnaderna på landstinget. 

Logistikenheten hanterar hela Västmanlands landstings inköp, inkluderat Västerås, Köping, Sala, 

Fagersta, Arboga och Kungsör.  
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5.1.3 Leverantörer 

Landstinget Västmanland använder sig av många olika leverantörer för att tillgodose organisationens 

behov. De tjänster och produkter som krävs upphandlas i enlighet med lagen om offentlig 

upphandling, av landstingets upphandlingsenhet. För upphandling av förbrukningsmateriel till 

sjukvården har Landstinget Dalarna, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Västmanland och Örebro 

läns landsting träffat en överenskommelse. Denna förvaltning kallas Varuförsörjningen, som 

tillsammans med egna materielkonsulenter ska upphandla förbrukningsvaror med hänsyn till 

funktion, kvalitet, säkerhet, totalkostnader och miljö. 

Den största leverantören av varor är Mediq Sverige AB (före detta Oriola-KD Healthcare AB), som är 

en grossist helt fokuserad på medicintekniska förbrukningsvaror till vården. Mediqs 

distributionscentral i Borlänge tar emot varor från ett stort antal leverantörer, som de sedan 

levererar till sina kunder, vilka främst utgörs av landstingen inom Varuförsörjningen. 

Mediq distribuerar både produkter med stor och liten omsättning. För att kunna hantera denna 

skillnad lagerhålls de produkter som levereras ofta, medan de produkter som används mer sällan 

köps då de behövs. De flesta av artiklarna är lagerhållna. Alla inkommande leveranser kontrolleras av 

godsmottagningen, som också mottar godset i ett ordersystem. Efter det placeras lagervarorna på 

lagret och direktleveranserna på pallar, där varje pall skickas till respektive kund. 

Då en order kommer till Mediq skapas en plockorder, som bland annat innehåller information om 

artikelnummer, lagerplats och antal. Truckföraren som ska plocka ordern ser plocklistan direkt på 

trucken, som har plats för en pall. Om en artikel kan skickas i obruten förpackning, läggs kartongen 

direkt på pallen. Eftersom Varuförsörjningen har bestämt att det av vissa artiklar ska gå att beställa 

färre antal än vad en kartong innehåller, måste den som packar bryta dessa förpackningar, plocka ur 

rätt antal och sedan lägga dem i återanvändningsbara wellpappkartonger. Alla kartonger får en 

etikett med bland annat mottagarkod, leveransadress, kundnummer, beställande avdelning och 

kolliid, klistrad på sidan. Mottagarkoden, som utgörs av länsbokstaven och siffror, anger vilken 

kundenhet kartongen ska till. U är beteckningen för Västerås. När pallen är full, plastas den och 

placeras på en yta, avsedd för avgående gods. 

5.2 Enhetskartläggning 

I arbetet med denna rapport har stor möda lagts på att genomföra en så objektiv och tydlig 

kartläggning av logistikenheten som möjligt. Den lyfter samtidigt fram problem som gör en 

bristidentifiering möjlig. Följande kartläggning har indelats i de funktioner som författaren har kunnat 

identifiera på logistikenheten och funnit relevanta för detta arbete. 

5.2.1 Inköp 

Logistikenhetens övergripande uppgift är att planera och verkställa Landstinget Västmanlands alla 

inköp. Denna centrala inköpsenhet har skapats för att hjälpa organisationen att genomföra inköp av 

förbrukningsartiklar, tjänster och kapitalvaror till konkurrenskraftiga priser. Istället för att varje 

avdelning måste lägga tid på att själva leta leverantörer och inhandla sina egna varor, kan inköparna 

snabbt ta fram rätt leverantör med rätt produkt. 

För att dessa samlade inköp ska fungera krävs det självklart att det finns färdiga inköpsavtal. 

Avdelningen för upphandling har till uppgift att se till de behov som organisationen har och efter 

dem upprätta nödvändiga avtal med lämpliga leverantörer. Avtal finns på inköp för allt från pennor 
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och kaffemaskiner till sjukhussängar och kontorsmöbler. Stora kvantiteter eller höga priser är två 

anledningar till varför en viss produkt eller tjänst finns upphandlad. 

Landstingets alla avdelningar och enheter måste göra inköp av en viss produkt eller tjänst från den 

leverantör som landstinget har avtal med. Det är upp till avdelningen att själva kontrollera gällande 

avtal innan köp genomförs. Därför finns alla avtal tillgängliga på landstingets intranät. 

En stor fördel har den som planerar att göra vissa köp i att kontakta inköparna på logistikenheten. 

Dessa tre kan ge goda råd och tips på vilka produkter som kan vara lämpliga vid ett visst ändamål, 

samtidigt som de följer landstingets regler om att inköpsavtalen först ska kontrolleras. De tre 

inköparna har i princip samma uppgifter, men har lite olika kunskapsområden. Som inköpare har man 

stor fördel av god branschkännedom. I de fall ett avtal inte finns, får inköparen handla varor till ett 

värde av högst två basbelopp. För större belopp måste inköparen kontakta upphandlingsavdelningen 

som då upphandlar de aktuella varorna. 

5.2.2 Godsmottagning och ankomstkontroll 

Nästan allt gods som ska levereras till lasarettet har logistikenheten som leveransadress och 

ankommer till godsmottagningen. Godsmottagaren har till uppgift att ta emot godset och se till att 

det kommer till rätt mottagare. Godset hanteras olika beroende på leverantör. 

Ankomstkontroll av gods levererat från Mediq.  

Den absolut största delen av förbrukningsmaterielet levereras från Mediq Sverige AB i Borlänge. 

Godset transporteras med lastbil till Västerås och anländer varje vardagkväll kl. 18.30 till 

logistikenheten, undantaget de artiklar som behöver hållas kylda, som inte levereras på fredagar. På 

morgonen, vardagen efter leveransen sker sortering och ankomstkontroll av godset. Det placeras då 

på en yta avsedd för sortering. Pallarna plastas av och kartongerna sorteras efter vilken avdelning 

innehållet ska till och placeras på godsvagnar. En vagn ska endast innehålla artiklar ämnade för den 

specifika avdelningen som vagnen ska till.  Dessutom särskiljs de produkter som ska transporteras 

vidare till någon av de övriga platserna i länet. Även här packar man på vagnar. Logistikavdelningen 

fungerar alltså som en omlastningsplats för allt ankommande gods inom Landstinget Västmanland. 

Vid logistikenheten finns 14 så kallade kundansvariga som ser till att rätt produkter finns i rätt förråd, 

vid rätt tidpunkt. När allt gods är sorterat tar varje kundansvarig de vagnar som tillhör dess 

avdelningar till ett för ankomstkontrollen avsett rum. Den kundansvarige har ett packbord och en 

mindre elektrisk lyft till sin hjälp för att genomföra kontrollen. Kontrollen genomförs för att se att det 

faktiska leveransantalet stämmer överrens med följesedelns ”antal levererade”. Självklart 

kontrolleras också att inga förpackningar är brutna och att varorna ser hela ut. Sterila varor ska 

hanteras så lite som möjligt för att minimera risken att en steril förpackning bryts. Det skulle medföra 

att den förpackningen kasseras. Vissa kundansvariga, ansvariga för avdelningar där den största delen 

av förbrukningsartiklarna är sterila, väljer att ankomstkontrollera godset vid uppackning i förrådet. 

Detta minimerar hanteringen av godset. 

Efter det att kontrollen är genomförd ställs godset åter på vagnar. Ibland kan antalet vagnar till en 

viss avdelning minimeras genom att godset packas om. På vagnen finns en skylt där den 

kundansvarige skriver vilken avdelning vagnen ska till. Eventuellt märks den också med vilken ingång 

den ska till, om det finns flera. Vagnarna placeras så att transportenheten enkelt kan se vilka vagnar 

som ska till samma avdelning. 
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Om avdelningen i fråga inte har utkörning innevarande dag läggs godset på hyllor i samma rum som 

ankomstkontrollen sker, till dess att rätt dag infaller. Omvänt gäller om avdelningen har gods på 

hyllan. Då läggs det på de vagnar som körs ut den dagen. 

Övrigt gods 

Det gods som är beställt direkt från en leverantör läggs in i ett godsmottagningssystem. Därefter 

transporteras godset till mottagaren av transportenheten. 

Produkter som är beställda i systemet för inköp och faktura (IoF) körs in till avsedd plats på 

logistikenheten för vidare behandling. 

5.2.3 Transporter 

Landstinget Västmanland har en egen transportenhet, som sköter de flesta transporter åt 

logistikavdelningen. En av transportenhetens uppgifter är att köra förbrukningsmaterielet till 

respektive avdelning. De bär också ansvaret för att transportera tomkartonger tillbaka till 

logistikenheten, efter det att den kundansvarige har plockat in produkterna i förråden. De 

transporter som utförs åt logistikenheten finns schemalagda och genomförs vid bestämda tider. 

För transporter till de övriga anläggningarna inom landstinget anlitar man dels ett externt 

transportföretag och dels används den egna lastbilen med chaufför. Dessa transporter sker enligt 

nedan angivna schema. 

Dag AA-bolagen ”Egen lastbil” 

måndag  Köping + Västerås 

tisdag Köping Sala 

onsdag Köping Fagersta 

torsdag  Köpings VC + Arboga och 

Kungsör 

fredag  Västerås 
 

TABELL 1: TRANSPORTSCHEMA 

Med Västerås menas alla enheter i Västerås förutom själva lasarettet, t ex vårdcentraler. 

5.2.4 Förrådshantering 

På varje avdelning finns ett eller flera förråd som logistikavdelningen hanterar. Det är i dessa 

utrymmen som respektive avdelnings förbrukningsmateriel förvaras. Storleken på förråden varierar 

efter hur mycket utrymme på avdelningen som har funnits tillgänglig vid initieringen. Alla förråd 

innehåller dock väggfasta hyllor. På avdelningar där det är ont om förvaringsplats kompletteras 

förråden ofta med ett antal skåp med dörrar. Skåpen kan vara placerade i exempelvis korridoren 

utanför ett behandlingsrum. 

Sterilt gods får enligt föreskrifter inte placeras tillsammans med övrigt gods, utan måste förvaras 

avskilt. Beroende på mängden sterilt gods, avsätts antingen ett helt förrådsrum till detta, eller så har 

skåp med dörrar placerats i det vanliga förrådet. 

Då den kundansvarige kommer till avdelningsförrådet för att fylla på varor, börjar denne med att 

rulla fram vagnarna till förrådet. Eftersom de flesta förråden är trånga tvingas man parkera vagnarna 

utanför förrådet i korridoren. Ytterkartongerna öppnas och produkterna ställs på hyllorna i, ett för 
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varje förråd, given ordning. De sterila artiklarna ska helst packas ur den yttre kartongen först inne i 

det sterila förrådet. När uppackningen är klar kontrolleras handdatorn för att se om några felaktiga 

inmatningar har gjorts eller om handdatorn inte har blivit urtankad på en tid. I sådant fall genomförs 

en urtankning vid en närliggande dator. Den kundansvarige går också igenom produkterna på 

hyllorna för att se efter om det verkar finnas för lite av en viss produkt på hyllan än vad som brukar 

finnas. Den person på avdelningen som är ansvarig för förrådet har i samband med påfyllningen 

möjlighet att konsultera den kundansvarige kring frågor som rör sortimentet. 

5.2.5 Systemadministration 

För att det ska vara möjligt för de kundansvariga att underhålla dessa förråd med 

förbrukningsmateriel använder man sig av ekonomisystemet Agresso och tillhörande logistikmodul. 

De artiklar som avdelningen behöver kontinuerligt finns inlagda i systemet tillsammans med olika 

beställningsparametrar. Systemet lägger sedan automatiskt en order om antalet i lager sjunker under 

den bestämda mininivån. Systemet sköter många uppgifter självt, men en viss handpåläggning krävs 

ändå. Till den uppgiften finns de systemansvariga. Ett exempel på de systemansvarigas arbete är de 

artikeluppdateringar som kommer med jämna mellanrum. En sådan uppdatering innehåller 

information om alla artiklar, såsom pris, antal i förpackningen, MBE, Varuförsörjningens 

artikelnummer och artikelbenämning. För att slippa byta etiketter varje gång VF byter artikelnummer 

på en produkt, för ersättningsprodukter till exempel, återfinns i Agresso ett annat artikelnummer för 

samma produkt. Detta gör uppdateringen mer komplicerad och kan därför inte utföras helt 

automatiskt. 

Om fel artikelnummer eller antal har knappats in i handdatorn vid köp, hamnar dessa order i en 

separat bunt. Denna bunt kontrolleras manuellt varje morgon av de systemansvariga, som skriver ut 

en lista på de felaktiga beställningarna och lämnar till berörd kundansvarig. Denne måste i sin tur 

justera artikelnumret eller antalet för att beställningen ska gå igenom. 

Även de kundansvariga tvingas göra justeringar i Agresso. Framför allt handlar det om att justera en 

avdelnings lagersaldo när personalen har köpt för många eller för få av en viss artikel. Genom att 

kontinuerligt inventera de artiklar som enligt den kundansvariges uppfattning inte stämmer, hålls 

saldot korrekt och beställningarna kommer iväg i tid. 

Det är inte sällan som en produkt är slut, eller håller på att ta slut på ett avdelningsförråd. Om den 

kundansvarige misstänker att produkten kommer att ta slut innan nästa påfyllning kan denne 

tillfälligt lösa detta problem genom att söka upp ett annat förråd där samma produkt finns och där 

hämta erforderligt antal av den aktuella produkten. Landstinget Västmanland tillämpar 

internfakturering. Därför är det avgörande att rätt avdelning belastas för rätt produkter. Justeringen 

görs genom att produkten flyttas från ett förråd till ett annat i Agresso. 

5.2.6 Fakturamatchning 

Då en beställning genomförs skapas en så kallad förfaktura (orderbekräftelse). När sedan varorna är 

mottagna kontrollerar systemet att förfakturan stämmer överrens med den slutgiltiga fakturan och 

skickar information om transaktionen till huvudboken. Visar det sig däremot att det finns skillnader, 

markeras dessa fakturor för uppföljning. Till den uppgiften har logistikenheten en person anställd 

som manuellt går igenom fakturor och förfakturor för att klargöra vilka skillnader som finns och 

varför de uppstått. Bland de felorsaker som hittas kan dessa nämnas: 
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 Fel artiklar skickade från Mediq. 

 Mottaget innan leverans. 

 Mottaget på fel följesedelnummer. 

 Prisdifferenser. 

 Olika momsbelopp. 

 Faxbeställning. (Förfaktura skapas ej vid beställning via fax.) 

När felen är justerade, sparas ändringarna och informationen skickas till huvudboken. Normalt måste 

35 – 40 % av fakturorna rättas, medan målet är 70 % korrekta fakturor. 

5.3 Tidsstudie 

De kundansvarigas arbetsdag innehåller många olika moment. För att få en god inblick i detta, 

genomförde författaren en tidsstudie under en slumpmässigt vald vecka. Läsaren bör notera att 

arbetsbelastningen varierar beroende på veckodag och efterfrågan. Varje dag disponerades med en 

ny kundansvarig. 

 

FIGUR 12: ARBETSTIDSFÖRDELNING I GENOMSNITT, KUNDANSVARIG 

Tidsstudien genomfördes i syfte att säkerställa att även de detaljer som inte framkommit tidigare 

läggs till den helhetsbild kartläggningen ska ge. Författaren följde den kundansvarige under 

arbetsdagens åtta timmar och noterade vilka moment som utfördes samt deras varaktighet. Om ett 

moment fordrade en närmare förklaring av den kundansvarige antecknades den tiden som ”ej 

kategoriserad tid”. 

För att sammanfatta och tydliggöra nulägesbeskrivningen presenteras här en kortfattad 

flödesbeskrivning. 

5% 
8% 2% 

20% 

3% 

2% 14% 

2% 

17% 

2% 
1% 

2% 
3% 

1% 

6% 

7% 
5% 

Sortera gods Räkna gods Motta följesedlar 

Pauser Förflyttning Möte 

Plocka upp gods Kontakt m. avd.pers. Ej kategoriserad tid 

Returer Kolla e-post Kolla artiklar, avd. 

Art. mellan förråd Vagnar till 0 Justera lager 

Övrigt, adm. Best. artiklar 



37 

1. Personalen på en avdelning plockar en vara ur ett förråd och skannar den med handdatorn. 

 

2. Informationen tankas över från handdatorn till det elektroniska köpsystemet. 

 

3. Då antalet för en viss vara sjunker under miniminivån, lägger systemet automatiskt en order, 

samtidigt som en förfaktura skapas. 

 

4. KD mottar ordern, packar och skickar iväg de beställda artiklarna. 

 

5. Godset anländer till logistikenheten, där det sorteras, kontrolleras och packas på vagnar. 

 

6. Transportenheten ser till att rätt vagnar hamnar på rätt avdelning. 

 

7. Den kundansvarige åker till avdelningen och packar upp godset i förråden. 
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6 .  B R I S T I D E N T I F I E R I N G  

Det här avsnittet belyser de problem som författaren fann vid den omfattande nulägesanalysen. 

6.1 Ankomstkontroll 

Vid ankomst kontrolleras och sorteras godset av de kundansvariga, eftersom Mediq varken sorterar 

godset eller håller en tillräckligt hög leveranssäkerhet. Det betyder att Mediq först packar, 

kontrollerar och transporterar, samtidigt som de kundansvariga packar upp, kontrollerar, sorterar 

och packar ner, innan artiklarna kan köras till respektive förråd. Det hela är en mycket omständlig 

procedur, eftersom det sammantaget sker upprepningar av samma förfaranden. Dessa moment är 

tidskrävande och fysiskt påfrestande för de anställda. Tidsmässigt upptar proceduren nästan två 

timmar om dagen för cirka 10 personer.  

6.2 Lagersystem 

Syftet med ett lagersystem är att kontrollera lagersaldon och genomföra beställningar när så behövs. 

I systemet samlas en stor mängd data angående de artiklar som finns däri. Denna information kan 

användas till att göra prognoser för framtida förbrukningsbehov. Dessutom utgör förbrukningsdatan 

grunden för att beräkna de kostnader för lagerhållning och beställning som uppstår i samband med 

att förbrukningsmaterielet lagras och hanteras. Även om logistikenheten inte har något påslag på 

försäljningen av artiklar är kostnadsmedvetenhet ett krav för att kunna sänka kostnaderna för 

förbrukningsmateriel totalt sett. 

Under kartläggningen av enheten framkom det att den självkontroll som existerar på enheten i 

många fall inte resulterar i några faktiska förbättringar eller måluppfyllelse. Detsamma gäller även 

kontroll av lagerhanteringskostnader, som är en form av självkostnadskontroll. Visserligen summeras 

Enhetens kostnader summeras och används som underlag i den prissättningsmodell enheten 

använder, men hur mycket den faktiska lagerhanteringskostnaden får styra prissättningen ter sig 

oklart. En organisations kostnader består av mycket mer än bara lönekostnader. Även försäkringar, 

hyra, svinn och transporter måste räknas in.  

I dagsläget har alla artiklar samma höga servicenivå, där utgångsläget är att alla artiklar alltid ska 

finnas i lager. Detta motsvaras av en servicegrad på 99-100 %, vilket är mycket kostsamt. 

Produkterna används i varierande volymer och påverkar således de totala kostnaderna olika mycket. 

Vidare är inte alla artiklar lika kritiska för verksamheten. De två variablerna gör att produkterna i 

sortimentet inte ska behandlas på samma sätt för bästa effektivitet. Detta är en form av resursslöseri 

och ses som en brist. 

Beställningsparametrar 

Varje artikel har i Agresso ett antal parametrar knutna till sig, där de mest nämnvärda är minsta 

beställningsbara enhet (MBE) och lägsta lagernivå. Dessa används för att hålla korrekta lagernivåer i 

förråden. Systemet i sig fungerar som det är tänkt, men däremot händer det upprepade gånger att 

den faktiska lagernivån för vissa artiklar hinner sjunka till noll innan en ny beställning kommit fram. 

Effekten av detta blir att kundansvarig måste ”köpa” artiklarna från ett annat förråd för att det inte 

ska bli kaos. Ett sådant köp innebär att den kundansvarige först måste flytta varan från ett förråd till 

ett annat och sedan göra en lagerflytt i ekonomisystemet Agresso. 
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Problemet uppstår då avdelningspersonalen av olika anledningar väljer att inte köpa en artikel med 

handdatorn. Eftersom köpet inte registreras i Agresso kommer således inte en beställning att 

genomföras när det faktiska lagersaldot sjunker under säkerhetslagernivån. Utöver det extra arbetet 

med att genomföra en lagerflytt, kan det även uppstå problem med leveransflödet om den 

kundansvarige justerar beställningsparametrarna. Istället för att det beställs till exempel tio stycken 

av en artikel kommer de ändrade parametrarna att göra att varje beställning kommer att innehålla 

två stycken, dock med en proportionellt högre frekvens. Den aktuella artikeln kommer alltså att 

levereras mycket oftare än vad den borde. 

Antal/förpackning 

Många av de produkter som tillhandahålls av logistikenheten måste köpas i det antal som en 

förpackning innehåller. I dessa fall får alltså förpackningen inte brytas. Till exempel innehåller en 

kartong gummihandskar oftast 100 handskar. När avdelningspersonalen ska köpa en ask handskar 

ska således antalet 100 knappas in i handdatorn. Enligt undersökning skapar detta problem vid köp, 

eftersom det är mycket lätt att ange 1 som antal istället för 100. Problemet mynnar ut i att de 

systemansvariga får fler felaktiga beställningar att korrigera och ännu värre: avdelningen i fråga 

kommer att få vänta onödigt länge på nästa leverans, eftersom ordern inte skickas till Mediq förrän 

att den är korrigerad. 

En ny modell av handdatorer håller på att ersätta de äldre. Den nya varianten visar, efter det att 

streckkoden blivit skannad, totala priset för den aktuella artikeln. Om en handske kostar 0,3 kr 

innebär det att en ask om 100 stycken kostar 30 kr, vilket också kommer att visas på displayen. Har 

köparen knappat in 1 istället för 100 stycken visas summan 0,3 kr; en summa som är orimligt låg för 

en ask om 100 handskar. Många gånger verkar handhavaren dock inte reagera på denna orimlighet. 

6.3 Förråden 

I de avdelningsförråd som finns idag är utrymmena mycket begränsade. Det medför att det kan vara 

svårt att förvara tillräckligt antal av vissa produkter för att hålla ett jämnt flöde. Resultatet blir att de 

kundansvariga får beställa oftare eller köpa artikeln från en annan avdelning. 

Viktigt att nämna är också de hygieniska och arbetsmiljömässiga aspekterna. Där artiklarna inte får 

plats på hyllorna ställs de på golvet, vilket gör att städarna får svårt att komma åt ordentligt. Problem 

uppstår också när artiklarna ska packas ur ytterkartongerna och in i förråden. Då de kundansvariga 

tvingas stå i korridoren utanför förrådet och packa ur artiklarna, riskerar de med stor sannolikhet 

störa avdelningens verksamhet. Utrymmesbristen medför också att den kundansvarige kan tvingas 

göra felaktiga lyft, som belastar kroppen på fel sätt. 

6.4 Fakturamatchning 

Fakturamatchning utförs som en slags kvalitetskontroll som bland annat säkerställer att leverans och 

mottagning har skett på rätt sätt. Om det inte finns några skillnader mellan förfaktura och faktura, 

förs informationen in i landstingets huvudbok. I annat fall måste orsaken lokaliseras och korrigeras 

manuellt. Som läget är nu, ligger andelen överrensstämmande förfaktura och faktura mellan 60 och 

65 % utslaget på en månad. Detta resultat ligger långt från de 70 % som enheten har som mål. Bland 

orsakerna återfinns både människo- och maskingenererade fel. Vissa försök har gjorts med att påvisa 

felen och på sådant sätt öka andelen matchande fakturor, dock utan resultat. De bakomliggande 

problemen har alltså inte analyserats och korrigerats. Enligt den studie som genomfördes under en 
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vecka och återfinns i bilaga 3, är det fyra orsaker som utgör den absolut största delen av de icke 

matchande fakturorna. Dessa fyra felorsaker beskrivs i analysavsnittet. 

6.5 Mål och direktiv 

Landstingets mål och riktlinjer sammanfattas i landstingsplanen. Det är den som i stora drag ska styra 

organisationens verksamhet. Dock finns det klara problem med hur verksamhetsplanen 

transformeras till användbara mål och direktiv för varje enhet. I de fall där landstingets 

verksamhetsplan ger stöd, brister ofta det hela i avseende på tid eller pengar. En så vid och 

övergripande plan som verksamhetsplanen kan göra det svårt att sätta mål som de facto ger positiva 

resultat på det stora hela för den enskilda enheten. I logistikenhetens fall är det tydligt att de mål och 

parametrar som ska mäta huruvida dessa mål uppnås eller ej, existerar. Problematiken verkar ligga i 

att förbättringsarbetet inte når fram till alla medarbetare. Det gör att verksamheten inte utvecklas 

positivt i en önskvärd takt och kan resultera i kortsiktighet och problemlösning, snarare än att 

försöka hitta orsaker. Den osäkerhet och kortsiktighet som uppstår i och med de bristande målen 

öppnar också för en subjektiv inställning när snabba beslut ska fattas. 

6.6 Bristande moral 

Köp av medicinsk förbrukningsmateriel sker genom upphandling av Varuförsörjningen. Vid en sådan 

upphandling är priset en avgörande faktor för valet av tillverkare. En viss produkt tillverkas ofta av 

flera olika företag, men med små variationer i utförande. Skillnaderna kan vid första anblick verka 

obetydliga, men för vårdpersonalen väger dessa skillnader ibland tyngre än prisskillnaden. Dock sker 

ingen kommunikation mellan Varuförsörjningen och personalen, vilket leder till att vissa artiklar köps 

på egen hand av personalen på avdelningen. Fördelarna med att allt förbrukningsmateriel ska 

upphandlas via Varuförsörjningen går då förlorade, eftersom både högre inköpskostnader och 

hanteringskostnader uppstår. 

6.7 Kundansvarigas arbetsbelastning 

Den huvudsakliga uppgiften för logistikenheten är att tillhandahålla medicintekniskt 

förbrukningsmateriel till lasarettets avdelningar. För att produkterna alltid ska finnas tillgängliga 

används förråd, vilket även jämnar ut en del ojämnheter i beställningstakten. De kundansvarigas 

arbetsbelastning följer i huvudsak mängden beställt materiel, vilket ges av avdelningarnas 

arbetsbelastning. Den fluktuerande belastningen och de många korrigerande uppgifterna, såsom att 

flytta artiklar mellan förråd och justera lagersaldon gör arbetet svårplanerat.  

6.8 Prioritering av brister 

Ovanstående, identifierade brister har alla inverkan på effektiviteten och kvaliteten i det arbete 

logistikenheten utför. Dock skulle denna rapport förlora sitt djup om alla dessa brister behandlades i 

analysavsnittet. Dessutom måste de problemformuleringar som ska analyseras kunna knytas an till 

de ämnesramar som denna rapport går under och stämma överrens med författarens 

kunskapsområde. Samtidigt bör rekommendationerna vara relevanta och komma de berörda till 

användning för att genomföra förbättringar i logistikflödet. Utifrån dessa parametrar har tre 

fokusområden utvalts: lagersystem, fakturamatchning och ankomstkontroll, där lagersystemet 

kommer att utgöra det huvudsakliga analysområdet.  
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7 .  B R I S T A N A L Y S  

De brister som enligt föregående kapitel har ansetts vara av störst vikt att lyfta fram, analyseras 

utförligt i detta kapitel. Analysen ska utgöra underlag för de rekommendationer och åtgärder som i 

ett senare kapitel kommer att tas fram. 

7.1 Lagerhantering 

Vid hantering av ett lager är det många parametrar som måste tas hänsyn till, såsom 

beställningsnivåer, ledtider, variation i efterfrågan, utrymmesbegränsningar och så vidare. 

Logistikenheten på Landstinget Västmanland har cirka 8300 olika artiklar i sitt system som finns 

tillgängliga för köp. Omsättningen för förbrukningsartiklar under 2010 är nästan 49 miljoner kr bara 

för lagerställen i Västerås (bilaga 5). Summorna är kanske inte tillräckliga för att någon ska reagera, 

men det som gör det än mer komplicerat är det faktum att det är ungefär 150 lagerställen i hela länet 

som hanteras. Varje lagerställe är unikt och har skilda behov vad gäller service och vilka artiklar som 

används. Således måste de ses som egna enheter när lagerkontrollsystemet utformas. 

I tidigare avsnitt har brister kopplade till lagersystemet och dess utformning identifierats. Dessa 

brister kan antingen vara orsakade av människan eller utrustningen. I detta arbete läggs fokus på att 

analysera brister som uppstår i de system som är avsedda att hantera organisationens lager av 

förbrukningsmateriel. Konfigurationen som används idag av logistikenheten för att hantera lagret är 

baserat på förbrukningsdata som samlades in innan det nuvarande systemet sattes i drift. Därför 

anser författaren att det är lämpligt att ta fram en modell för hur beställningsparametrar kan 

beräknas utifrån den teori om lagerhantering som behandlats i teoriavsnittet tidigare i denna rapport 

och utifrån den omsättningsstatistik för år 2010 som finns tillgänglig. Modellen ska hjälpa 

logistikenheten att få en bättre uppfattning om de kostnader som är knutna till lagerhantering och 

förhoppningsvis, på sikt även sänka den totala lagerkostnaden. 

7.1.1 Problematik 

Avsikten med detta arbete är att identifiera ett antal brister i logistikenhetens arbete och ge möjliga 

förbättringar som kan leda till besparingar. I nulägesanalysen har det framkommit att nuvarande 

konfiguration av lagerhanteringssystemet ger oönskade effekter. Av den anledningen kommer fokus 

att läggas på analys av lagerhanteringen, dess kontrollsystem och huruvida det finns en modell som 

bättre lämpar sig för verksamheten. Ett materielflöde i en organisation innehåller ett antal nivåer 

som artiklarna passerar (tillverkare, distributör, lager, o.s.v.) innan de når användaren. På lasarettet i 

Västerås motsvarar varje avdelning en egen organisation, vilket gör att en analys av materielflödet 

blir mycket mer komplicerat och omfattande. Då detta arbete är begränsat, både med avseende på 

tid och i omfattning, tvingas författaren göra vissa avgränsningar innan analysen påbörjas. För att 

analysen av det avgränsade området ska ge en korrekt avspegling som kan generera relevanta 

resultat har information insamlats, så att en överblicklig bild har kunnat skapas. Om detta inte hade 

gjorts kunde resultatet leda till suboptimering istället för något som förbättrar hela kedjan. 

Flödet av förbrukningsmateriel inom Landstinget Västmanland kan ses i figuren nedan. Funktionerna 

inom det streckade området är externa och de övriga interna. De streckade pilarna är 

informationsflöde och de solida är materielflöde. Varje lagerställe utgör en egen ekonomisk enhet 

inom landstinget och förbrukar olika artiklar i olika volymer. Därför måste varje lagerställe hanteras 

som en egen enhet, med separata beställningsparametrar och prognoser. Därtill har lagerställena 
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leverans med olika frekvens och på olika veckodagar, vilket försvårar det hela ytterligare. 

Sambeställning av materiel blir nästan omöjlig på grund av detta. 

 

 

FIGUR 13: VÄRDEFLÖDE, ÖVERSIKT. 

 

Det finns ytterligare en skillnad jämfört med en organisation där kunderna inte är patienter. Den 

uppstår då servicenivån ska bestämmas. Vanligtvis är det möjligt att sätta en lägre servicenivå på 

vissa produkter och därigenom räkna med risken att den produkten slutförsäljs innan en ny leverans 

mottas. Dessutom kan en produkt som i princip har samma egenskaper som en annan väljas bort för 

att minska antalet artiklar i flödet och på sådant sätt sänka kostnaderna. Detta är i sjukhusmiljö inte 

en enkel uppgift att genomföra. Vissa ingrepp och moment kräver ofta att en produkt har vissa 

exakta egenskaper. Många av artiklarna får under inga omständigheter ta slut på grund av att 

verksamheten går ut på att behandla människor och inte maskiner. 

Bland de olika artiklarna finns de som man kan kalla standardartiklar. Dessa finns ofta på de flesta 

lagerställen, om än i olika volymer. Då kan det tänkas att personalen enkelt kan bege sig till nästa 

våning och hämta den aktuella artikeln där. Två saker talar emot detta. För det första uppstår 

problem eftersom avdelningspersonalen inte själva kan flytta artiklar i lagersystemet mellan två olika 

lager, utan måste kontakta logistikenheten för detta. För det andra kan det vara bråttom med att 

hämta en viss artikel, vilket gör att det inte finns tillräckligt med tid för att hämta från ett annat 

lagerställe. 

De närförråd som visas i figuren ovan existerar endast på avdelningar som huserar i den nya 

vårdbyggnaden. Närförråden innehåller bara ett tiotal artiklar och fylls på av personal från 

logistikenheten. Artiklarna som ska dit hämtas från lagerstället på samma avdelning, där de köps 

med handdatorn. Alla artiklar i närförråden är alltså köpta och lagersystemet får ingen information 

från närförråden. 
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Kategorisering av artiklar 

Varje beställd och lagerförd artikel medför kostnader. Dels en kostnad för lagerhållning och dels en 

kostnad för beställning. En stor lagerhållen volym och högt säkerhetslager ger generellt sett hög 

lagerhållningskostnad. Ett sätt att sänka kostnaderna är att minska lagervolymerna. Dock är detta 

inte optimalt för alla artiklar. Vissa är mycket kritiska för verksamheten och måste alltid finnas på 

lager, oavsett vad kostnaden blir. För att enkelt kunna anpassa varje artikels individuella egenskaper 

till organisationens lagerhanteringmodell bör de delas in i olika kategorier efter olika kriterier. 

Kriterierna kan vara hur stort det årliga volymvärdet är, hur kritisk produkten är för verksamheten 

eller andra krav som är relevanta. 

Olika artiklar kräver olika servicenivåer; det är något som logistikenheten ej har anammat. För att 

komma till rätta med detta kommer analyser där artiklarna kategoriseras, servicenivåer bestäms och 

lagerkostnader kommer att påvisas. Det hela ska utmynna i en modell som kan användas för att så 

kostnadseffektivt som möjligt lagerhålla artiklar för de olika sjukhusavdelningarna. 

7.1.2 ABC-analys 

Logistikenheten har cirka 8300 artiklar tillgängliga i sitt system. (Ett utdrag visas i bilaga 10.) Av dessa 

var ungefär 2300 artiklar aktiva under 2010 på lagerställen i Västerås. Dessa lagerförda artiklar 

medför kostnader för hantering och kapitalbindning. Beroende på artikelns omsättning påverkas den 

totala lagerkostnaden olika mycket. En artikel med låg omsättning kommer totalt sett inte ge så stora 

lagerkostnader och tvärtom. Det ger en öppning till att inte behöva titta på alla artiklars parametrar, 

utan bara välja de som har tydlig inverkan på det totala resultatet. Till att välja de relevanta artiklarna 

används här ABC-analysen, där artiklarna delas in i tre klasser beroende på deras omsättning. Artiklar 

i klass A har störst omsättning i förhållande till den totala omsättningen och de i klass C har lägst 

omsättning. 

Innan analysen påbörjades gjordes några avgränsningar. Förutom de lagerställen som logistikenheten 

hanterar i Västerås, ingår även lagerställen i Köping, Sala och Fagersta i deras åtaganden. Denna 

analys har genomförts endast på lagerställen i Västerås. Dessa 92 har ordnats efter deras omsättning 

i sjunkande ordning. Bilaga 5 visar denna tabell. De fem lagerställen med högst omsättning under 

2010 utgör underlag för ABC-analysen. I sjunkande ordning: 4157, 4160, 4762, 4162 och 4016.  

 

FIGUR 14: ABC-ANALYS, LAGERSTÄLLE 4016 
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Analys av lagerställe 4016 visar att 16 % av de artiklar som omsattes i lagret under 2010 svarar för 80 

% av lagrets totala volymvärde. 16 % av lagerställets totala antal motsvarar de 59 artiklar som i 

förhållande till deras volymvärde behöver mest kontroll och övervakning. Samma analys som för 

lager 4016 har även gjorts för de fyra övriga lagerställena, vilket kan ses i bilaga 7. Nedanstående 

sammanställning visar resultatet av ABC-analysen av de fem lagerställena. Självklart ska analysen 

genomföras på alla lagerställen, men i detta arbete behandlas endast dessa fem på grund av 

begränsningar i tid. 

 

 

Andel artiklar 
   Lager Kat. A (80 %) Kat. B (15 %) Kat. C (5 %) Omsättning Antal Volym 

4016 16 % 26 % 58 % 2 180 529 kr 372 1 686 902 

4157 21 % 23 % 56 % 3 981 431 kr 243 600 986 

4160 20 % 22 % 58 % 3 811 768 kr 184 291 759 

4162 18 % 24 % 58 % 2 400 598 kr 334 1 344 388 

4762 16 % 18 % 66 % 2 485 891 kr 361 1 493 227 

Totalt 
   

9 291 334 kr 
 

4 072 874 
 

TABELL 2: SAMMANSTÄLLNING AV ABC-ANALYS. 

 

Resultatet av analysen ger en grov indelning av artiklarna och gör det lättare att fokusera 

förbättringsarbetet. En intressant notering är att lagerställe 4157 och 4160, som har störst 

volymvärde också har lägst total volym. Det genomsnittliga styckpriset är alltså avsevärt högre än i de 

övriga lagren. De artiklar som genererar den stora volymen men har lågt styckpris kommer att ge 

högre lagerkostnader på grund av de stora volymerna. En artikel med högt styckpris och lägre 

volymer binder samma kapital, men ger lägre hanteringskostnader. 

ABC-analysens indelning av artiklarna är inte helt tillförlitlig eftersom vissa artiklar med mycket hög 

volym kan hamna i kategori B eller C, fastän de borde lyftas fram och få en högre prioritet. Som 

exempel kan artikel 17566 i lager 4016 nämnas. Under 2010 förbrukade lagerstället 208 250 enheter 

av denna artikel till ett värde av endast 5 784 kr. Att utelämna den ur vidare analys vore därför ett 

misstag. 

Ovanstående analys har genomförts på ett lager i taget eftersom varje lagerställe inte har samma 

förbrukningsvolymer som ett annat. Det innebär att en produkt kan hamna i kategori A i ett lager, 

men i kategori C i ett annat. En mer överskådlig bild kan erhållas om analysen genomförs på fler 

lagerställen samtidigt; t.ex. alla som är knutna till en operationsavdelning. Genom denna samkörning 

kan artiklar som totalt sett har ett högt volymvärde prioriteras högt och tillsättas en gemensam 

styrning och kontroll. 

7.1.3 VED-analys 

Föregående analys tar endast hänsyn till artiklarnas volymvärde, men inte till huruvida de är kritiska 

för verksamheten eller inte. VED-analysen å sin sida är en metod som tar hänsyn till just detta. Först 

fastställs det om en artikel är nödvändig (V), väsentlig (E) eller önskvärd (D). Indelningen i grupper 

kan diskuteras fram eller ske genom omröstning. I följande tabell ges exempel på hur några artiklar 

ur lager 4016 kan klassificeras. 
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Artnr Beskrivning Enhet ABC-klass VED-klass ABC/VED 

19991 HALSKRAGE PL HÅRD VUXEN ST A V 1 

14291 RÖR VAKUUM PL 5/4ML RÖD/GUL ST A V 1 

12949 ARMFIXATION 5,5CMX12M 2ST ST A V 1 

18858 EKG ELEK DIAGN/VILO BARN/VUXEN FOAM ST A E 2 

10665 KALKGIPS 20CMX3M HEL BOBIN RLE B E 5 

10449 SYRGASGRIMMA NASAL VUXEN ST B E 5 

11172 SOPSÄCK PL BLÅ/SVART 125L RLE A D 3 

19118 ID-BAND PL VUXEN 22X87MM VIT ST A D 3 

11933 DESINFEKTIONSSERVETT F PAT HÄNDER ST B D 6 

17696 SPUTUMBÄGARE PL 25CL ST B D 6 

16705 MUNTORK M FLUOR O SOLROSOLJA PAR B D 6 

18030 KAFFEKOPP PL 21CL ST C D 9 

17965 SERVETT PA VIKT 33X33CM MÖRKGRÖN ST C D 9 
 

TABELL 3: RESULTAT AV VED-ANALYS. 

Resultatet visar att några artiklar som i ABC-analysen har hamnat i kategori A inte anses vara kritiska 

och därför markeras önskvärd (D), den kategori produkter med lägst prioritet i VED-analysen. 

Kolumnen längst till höger i Tabell 3 visar ytterligare en klassindelning, som är en kombination av de 

tidigare två. Denna klass kan sägas vara en kompromiss mellan volymvärde och hur kritisk artikeln är 

för verksamheten. Som synes ges några artiklar hög prioritet i ABC-analysen, men låg prioritet i VED-

analysen och tvärtom. Andra produkter har tilldelats ungefär samma prioritet i båda analyserna. 

Självklart får inte besparingsivern ta över så att några produkter som anses vara av största vikt få en 

för låg prioritet. Därför är det viktigt att resultaten av analysen ses över, så att korrigeringar kan ske. 

7.1.4 Servicenivå 

Servicenivån är ett mått på hur tillgänglig en produkt är. Ju högre servicenivå, desto mindre är 

sannolikheten för att det tillgängliga lagret ska ta slut innan en ny leverans anländer. Låt säga att 

servicenivån för en artikel har valts till 95 %. Det betyder att det är 5 % risk att lagret tar slut innan en 

ny beställning hinner fram. Ju viktigare en artikel är för verksamheten, desto högre bör servicenivån 

vara. För kaffekopparna i tabellen ovan kan servicenivån däremot vara mycket lägre, till exempel 80 

%. Precis som för VED-analysen bör servicenivån arbetas fram genom diskussion och analys av 

artiklarnas egenskaper och inverkan på verksamheten. Istället för att bestämma servicenivån på varje 

enskild artikel, kan de kategorier som utarbetades i den föregående analysen användas. I den 

enklaste formen bestäms servicenivåer för V-, E- och D-klasserna ovan. I annat fall kan en 

kategorisering med fler nivåer framarbetas för ändamålet. Tabell 4 visar hur servicenivån kan sättas 

för de tre kategorierna. 

 

Kategori V E D 

Servicenivå 99 % 92 % 86 % 

 

TABELL 4: SERVICENIVÅER. 

7.1.5 Säkerhetslager 

En parameter som direkt påverkas av servicenivån är säkerhetslagret. Det är den extrakvantitet som 

tillsammans med den genomsnittliga efterfrågan under ledtiden utgör beställningsnivån. Efterfrågan 
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är sällan känd, även om en genomsnittlig efterfrågan kan räknas fram, vilket gör att lagernivån kan 

sjunka till noll under ledtiden om variationer i ledtid och efterfrågan är stora. Säkerhetslagret är alltså 

avgörande när det kommer till att bestämma beställningsnivån (R). Figur 15 visar på hur de tre 

begreppen förhåller sig till varandra. 

 

 

FIGUR 15: BESTÄLLNINGSNIVÅ. 

7.1.6 Beräkningsexempel 

Säkerhetslager och beställningsnivå kan beräknas med servicenivån som utgångspunkt. För att 

illustrera detta ges ett exempel som grundar sig på uppgifter för artikel 14291, 11172 och 10449 i 

Tabell 3. Innan beräkningarna kan genomföras måste vissa antaganden göras och några data 

inhämtas. 

 De formler som används är en del av lagersystemet fixed-quantity system. Flera olika system 

finns att tillgå, varav två av dessa behandlas i teoriavsnittet i denna rapport. Systemet bygger 

på att beställningskvantiteten är konstant, men tiden mellan beställningarna (TBO) varierar. 

 För beräkning av säkerhetslager används normalfördelning. 

 Lagerställena mottar leveranser med olika frekvens, men ofta med en veckas mellanrum. 

Därför sätts ledtiden i detta exempel till en vecka. Efterfrågan under ledtiden har beräknats 

efter detta. 

 Några värden för standardavvikelsen för efterfrågan under ledtiden har inte kunnat 

inhämtas. Av den anledningen har standardavvikelsen bestämts till att vara 30 % av 

efterfrågan. 

Säkerhetslagret är produkten av servicenivån (z) och standardavvikelsen för efterfrågan under 

ledtiden     . Ekvationen kan uttryckas som    . z erhålls genom att det värde som ligger så nära 

servicenivån som möjligt letas fram i tabellen för normalfördelning. Motsvarande rad- och 

kolumnrubrik utgör z. För servicenivån 86 % är det närmaste värdet 0,8599, vilket leder till 

radrubriken 1,0 och kolumnrubriken 0,08. Summan av dem är 1,08 = z0,86. 
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Eftersom standardavvikelsen för efterfrågan under ledtiden är okänd, har, som det tidigare nämndes, 

den i detta exempel bestämts vara 30 % av efterfrågan. Artikel 11172 har en efterfrågan på 26 och 

således en standardavvikelse på 8. Säkerhetslagret för nyss nämnda artikel är             . I 

Tabell 5 finns en sammanställning av beräknade säkerhetslager för artiklarna 11172, 14291 och 

10449 tillsammans med de indata som används. Beräkningarna har upprepats tre gånger för varje 

artikel med olika servicenivåer, så att variationer i säkerhetslager och beställningsnivåer lätt kan 

följas. 

 

Artnr 
Årsvolym 

(2010) 
Servicenivå 

Efterfrågan 
under ledtid σL z 

Säkerhets-
lager 

Beställnings-
nivå 

11172 1 327 86 % 26 8 1,08 8 34 

11172 1 327 92 % 26 8 1,41 11 36 

11172 1 327 99 % 26 8 2,33 18 43 

14291 40 350 86 % 776 233 1,08 251 1027 

14291 40 350 92 % 776 233 1,41 327 1103 

14291 40 350 99 % 776 233 2,33 542 1318 

10449 1 675 86 % 32 10 1,08 10 43 

10449 1 675 92 % 32 10 1,41 14 46 

10449 1 675 99 % 32 10 2,33 22 55 

 

TABELL 5: RESULTAT AV BERÄKNING AV SÄKERHETSLAGER OCH BESTÄLLNINGSNIVÅ. 

 

Nästa steg är att beräkna vid vilken lagernivå en ny beställning ska läggas. Beställningspunkten är 

summan av efterfrågan under ledtiden och säkerhetslagret. Artikel 11172 får med en servicenivå på 

86 % en beställningsnivå på        . Även beställningsnivåerna kan ses i Tabell 5. 

Säkerhetslagret varierar med servicenivån, vilket medför att även beställningsnivån varierar med 

servicenivån. Tabellen visar tydligt att lagerbehållningen kommer att vara 8 då en ny leverans 

anländer om beställningen lagts då 34 artiklar funnits i lager och efterfrågan varit 26 under ledtiden. 

Om efterfrågan är känd och linjär utgör säkerhetslagret lagerbehållningen precis innan en ny leverans 

når fram. Ett säkerhetslager som sätts till noll gör att lagerbehållningen kommer att sjunka till noll 50 

% av tiden. 

Då kontroll över servicenivåer, säkerhetslager och beställningsnivåer har etablerats kan en total 

kostnad för varje artikel beräknas. Kostnaden beräknas normalt på årsbasis och består av kostnader 

för kapitalbindning, förvaring, hantering, skatter, försäkringar och svinn. Vissa kostnader kan vara 

svåra att bestämma, men ett brukligt antagande är att lagerkostnaden motsvarar 15-25 % av 

artikelns värde under ett år. En organisation bör vara medveten om kostnaderna för att kunna avgöra 

storleken på det kostnadspåslag som ska utgöra verksamhetens vinst. Logistikenheten är en del av 

landstinget och drivs därmed inte i vinstsyfte, vilket kan vara anledningen till att inköpspris och 

försäljningspris är lika. De kostnadsberäkningar för hantering av lager som i nuläget används baseras 

på de antal arbetstimmar de kundansvariga förväntas tillbringa på det aktuella lagerstället. I detta 

exempel används därför en uppskattad lagerhållningskostnad om 20 %. 

Vad gäller kostnaden för att göra beställningar finns heller inget konkret underlag att utgå från. De 

flesta beställningar görs per automatik, men kostnader för systemunderhåll och annat som kan 

kopplas till beställningsproceduren existerar självklart och ska beräknas. Beställningskostnaden 

varierar från organisation till organisation, varför ett antagande kan vara svårt att göra. 

Omfattningen av detta examensarbete skulle bli för stor om beräkning av underlag för lagerhållnings- 
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och beställningskostnader skulle ingå. För att författaren på ett tydligt sätt ska kunna visa hur 

kostnaden för en artikel kan beräknas görs ett fritt antagande om en kostnad på 200 kr per 

beställning. 

När analytikern vet vid vilken lagerbehållning en beställning ska läggas och vilka kostnader som är 

inblandade, är det tid att göra beställningskvantiteten (Q) känd. Den kan, precis som logistikenheten 

gör i dagsläget, fastställas genom att ett förbestämt maximivärde subtraheras beställningsnivån. 

Stora kvantiteter ger högre lagerhållningskostnader, men lägre beställningskostnader och tvärtom. 

En avvägning mellan dessa kallas ekonomisk beställningskvantitet (EOQ), den mest optimala 

kvantiteten ur ekonomisk synvinkel. De tre artiklar som tidigare lyfts fram i detta exempel används 

återigen. Formeln som används lyder: 

     
   

 
 

Artnr Årsvolym (D) Styckpris Lagerkostnad (H) Best.kostnad (S) EOQ 

11172 1327 32,04 kr 6,41 kr 200,00 kr 288 

14291 40350 1,14 kr 0,23 kr 200,00 kr 8414 

10449 1675 3,15 kr 0,63 kr 200,00 kr 1031 
 

TABELL 6: RESULTAT AV BERÄKNING AV EOQ. 

EOQ tar inte hänsyn till restriktioner, såsom volymmässiga begränsningar i lagerutrymmet eller en 

minsta beställningsbar enhet. EOQ ger dock en uppfattning om hur beställningskvantiteten är 

relaterad till kostnaderna. 

I systemet som används i dagsläget på logistikenheten kontrolleras lagerbehållningen kontinuerligt, 

vilket betyder att en beställning läggs när så är nödvändigt och inte på fasta tider. Dock är det enkelt 

att beräkna vilket tidsintervall mellan beställningar (TBO) som bör användas vid en viss genomsnittlig 

efterfrågan. Formeln som ska användas lyder: 

       
   

 
 

 

Artnr Årsvolym EOQ TBO 

11172 1327 288 79 

14291 40350 8414 76 

10449 1675 1031 225 
 

TABELL 7: BERÄKNING AV TBO. 

Notera att volymen som används är hela årets volym, vilket gör att resultatet av beräkningen måste 

konverteras till den tidsenhet som önskas. I detta fall är enheten dagar, eftersom resultatet av 

ekvationen multiplicerades med 365. Av resultatet kan det utläsas att en beställning måste göras var 

79:e dag om den beställda kvantiteten utgörs av 288 enheter och efterfrågan är 1327 enheter per år. 

Siffrorna gäller för artikel 11172. 

Flera beräkningssteg har passerats, varvid det sista påbörjas. Summan av alla kostnader (C) ska 

framställas, vilket görs genom att en artikels årliga lagerhållningskostnad adderas till samma artikels 
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årliga beställningskostnad. Den kan uttryckas som: 

 

  
 

 
    

 

 
    

Artnr Årsvolym (D) Lagerkostnad (H) Best.kostnad (S) Best.kvantitet (Q) Total kostnad (C) 

11172 1327 6,41 kr 200,00 kr 288 1 844,28 kr 

14291 40350 0,23 kr 200,00 kr 8414 1 918,31 kr 

10449 1675 0,63 kr 200,00 kr 1031 649,69 kr 
 

TABELL 8: BERÄKNING AV TOTAL KOSTNAD 

I beräkningarna har samma antaganden angående lagerhållnings- och beställningskostnad som 

tidigare gjorts. Som beställningskvantitet används den nyss beräknade ekonomiska 

beställningskvantiteten för att illustrera hur den totala kostnaden kan framställas. Självklart ska den 

kvantitet (Q) som är aktuell användas och inte nödvändigtvis den mest ekonomiska. Total kostnad (C) 

är den sammanlagda kostnad som en artikel orsakar under ett år, exklusive kostnad för den volym 

som ett eventuellt säkerhetslager för med sig.      är formeln för detta. Om artikel 11172 har 8 

enheter som säkerhetslager kommer kostnaden för dessa bli                   kr och den 

totala, årliga kostnaden för samma artikel                         kr. 

Ovanstående undersökning visar på hur kostnaden varierar beroende på vilka värden som används 

för servicenivå, säkerhetslager och beställningskvantitet. Logistikenheten har som mål att alla 

lagerförda artiklar alltid ska finnas tillgängliga, vilket kan sägas motsvara en servicenivå på 99 %, 

eftersom det ändå förekommer att lagerbehållningen tangerar noll.  

Skulle de kostnader och andra parametrar som bestämts i räkneexemplet ovan stämma, summeras 

lagerkostnaden för lagerställen i Västerås under 2010 till nästan 17 miljoner kr. Intressant att notera i  

Tabell 9 är den stora skillnaden i kostnad om varje artikel på de olika lagerställena kunde 

sambeställas. Det vill säga, om hela sjukhusverksamheten i Västerås betraktades som ett lagerställe. 

Differensen beror på en drastisk minskning av beställningskostnaden. 

 

Exkl. säkerhetslager Inkl. säkerhetslager 

Ej sambeställning 16 848 738 kr 16 971 105 kr 

 Sambeställning 1 843 082 kr 1 965 449 kr 

 

TABELL 9: SAMMANSTÄLLNING AV LAGERKOSTNADER. 

Enligt den prissättningsmodell logistikenheten använder, uppgår enhetens beräknade kostnad, för 

hantering av alla lager i länet, till 11 449 720 kr per år (bilaga 8). De kostnader som ingår i den totala 

lagerhanteringskostnaden endast uppskattade. Dock kan skillnaden på 5,5 miljoner kr ses som en god 

anledning att implementera den beräkningsmodell som påvisats. 

7.2 Fakturamatchning 

Andelen överrensstämmande orderbekräftelse och faktura ligger idag på mellan 60 och 65 %, vilket 

är långt från logistikenhetens mål om 80 %. Den låga matchningen visar på att det finns 

underliggande problem, som borde lösas för att minska handpåläggning och sänka kostnaderna. Ett 

av de interna mål enheten har, är just att öka andelen matchande fakturor. Dock kan det ses mer 

som en from förhoppning, eftersom det inte finns någon handlingsplan för hur detta ska ske. 
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Problemorsakerna har presenterats under ett internmöte, men utan uppföljning. Den låga andelen 

matchningar, som leder till ökad grad av handpåläggning gör att logistikenheten har en person som 

korrigerar fakturor samt utför andra sysslor. En heltidstjänst på logistikenheten kan med en grov 

uppskattning antas kosta landstinget 500 000 kr per år, vilket blir 235 kr per timme. Om det avsätts 3 

timmar per dag till att korrigera fakturor kommer dessa felaktigheter att kosta nästan 187 000 kr per 

år i bara lönekostnader. Därtill kommer en del pappersarbete för de kundansvariga. 

 

FIGUR 16: ORSAKER TILL EJ MATCHANDE FAKTUROR. 

För att utreda vilka felorsaker som utgör den största andelen till den låga fakturamatchningen 

noterade fakturaansvarig under en vecka alla felaktiga fakturor med tillhörande orsaker. Totalt 

registrerades 415 fakturor under perioden, varav 109 blev rättade. (I bilaga 9 finns en komplett tabell 

över felorsakerna.) Denna period får anses vara ett genomsnitt för hela verksamhetsåret. 

Ovanstående paretodiagram sammanställer felorsakerna och visar vilka som i första hand borde 

korrigeras. Enligt 80/20-regeln (Maylor, 2005) brukar 20 % av orsakerna utgöra 80 % av problemet, 

vilket inte är fallet här. Det går att utläsa ur diagrammet att 37,5 % av orsakerna utgör cirka 77 % av 

den totala förekomsten av misstämmande fakturor. De tre första problemen är alltså de som kan 

betraktas utgöra de felorsaker som i första hand bör analyseras. Ponera att de orsakerna reduceras 

helt. Det ger i detta fall en minskning på 75 % av de icke matchande fakturorna, till en nivå på cirka 

93 % matchande fakturor. 

7.2.1 Felorsaker 

Olika momsbelopp 

Den mest frekventa felorsaken under tiden mätningen skedde var att olika momsbelopp gjorde att 

fakturorna misstämde. Systemet undersöker orderbekräftelsen och fakturan för att se om något 

skiljer mellan dem. Detta sker enligt en uppsättning restriktioner. Om orderbekräftelsen och fakturan 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Procentandel 

Ackumulerad 
procentandel 



51 

jämfördes kunde inte någon skillnad upptäckas, så det kan antas att det är något på systemnivå som 

orsakar misstämningarna. Systemförvaltningen har gjorts medvetna om problemet och kommer att 

undersöka detta vidare. 

Felplock 

Ett felplock är när Mediq har levererat fel produkt eller fel antal produkter. Oftast sker detta då 

produkterna skickats i wellpapplådor. Ett besök på Mediqs distributionscentral i Borlänge visar att 

lådorna packas vid en separat station och hämtas alltså inte direkt från deras lager. Stationen består 

av två paternosterverk, integrerade med ett orderhanteringssystem. Personalen tar fram en order i 

systemet och ställer i enlighet med deras kvalitetskrav fram maximalt 45 lådor samtidigt framför 

paternosterverket. Ordersystemet visar vilken artikel som ska placeras i vilken låda. 

Vid besöket packades dubbelt så många lådor mot vad som är tillåtet ur kvalitetssynpunkt, vilket kan 

anses som en starkt bidragande orsak till att felplock sker. Mediq påstår att 99,3 % av alla order som 

passerar deras distributionscentral plockas rätt. 

Prisdifferens p.g.a. ersättningsprodukt 

Då och då förändras produktsortimentet hos Varuförsörjningen. Oftast handlar det om att en 

produkt ersätts med en annan, likvärdig produkt. Det kan bero på att den första har slutat tillverkas, 

den andra har ett mer fördelaktigt pris eller bättre funktion. Om en vara ersätts med en annan 

likvärdig vara, kommer den nya varan att få ett nytt artikelnummer i Varuförsörjningens katalog. 

Ersättningsartikeln ses av systemet som en helt ny produkt och kommer således att prissättas som en 

sådan. Om en förändring i pris har skett mellan tidpunkten för en order och tidpunkten för 

motsvarande faktura, resulterar detta i att fakturabeloppen inte stämmer överens. 

Ibland sker även uppdateringar vad gäller antal i varje förpackning. Artikel får då en tilläggssiffra i 

artikelnumret, till exempel 23456-1. 

7.3 Ankomstkontroll 

Tidsstudien som presenterades i ett föregående avsnitt och vars resultat kan ses i bilaga 2 visar att 

det i genomsnitt läggs 75 minuter per dag och kundansvarig på att kontrollera och sortera 

inkommande gods. Inklusive pauser under den tiden blir tidsåtgången ungefär 90 minuter. Återigen 

kan det antagas att en medarbetare på logistikenheten kostar landstinget 500 000 kr per år i 

lönekostnader. Under ett år uppgår lönekostnaderna för dessa operationer till 934 000 kr, räknat på 

att tio personer arbetar simultant. 

Det har gjorts försök med att låta Mediq sortera och packa godset på vagnar, så att de ska vara klara 

att köras till rätt avdelning vid ankomst till sjukhuset. Denna procedur fungerade inte 

tillfredsställande eftersom en överhängande del av vagnarna innehöll artiklar som skulle till en annan 

avdelning än den vagnen skulle till. För sortering använder sig Mediq av inhyrd personal, vilket kan 

vara anledningen till den undermåliga sorteringen. Den undermåliga sorteringen löstes med att de 

kundansvariga på logistikenheten sköter sorteringen. Som kompensation betalar Mediq 40 000 kr per 

månad till logistikenheten för detta. 

Den andra delen av ankomstkontrollen består av kontroll av inkommande gods från Mediq. Den låga 

leveranskvalitén anses av logistikenheten vara så låg att denna kontroll är nödvändig. I kontrollen 

räknas godset och avstämning mot följesedel sker, samtidigt som den kundansvarige visuellt letar 

efter skador på produkter och förpackningar. Det fel som oftast förekommer är att Mediq har plockat 

fel artiklar. Antingen fel antal, fel artikel, eller rätt artikel har hamnat bland gods som ska till en 
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annan avdelning. De fakta som har insamlats pekar på att problemen med kvalitetskontrollen på ett 

eller annat sätt orsakas av Mediq. Där sker den enda kvalitetskontrollen vid det tillfälle då 

produkterna plockas enligt en plocklista. 

Om ovan beräknad lönekostnad för ankomstkontroll ställs mot inkomsten för densamma erhålls 

ekvationen: 

                           

Detta betyder att logistikenheten kan spara 454 000 kr per år om sortering och kvalitetskontroll 

kunde elimineras. Riktigt så stora summor är dock inte möjligt att spara i praktiken, eftersom 

sortering av godset måste ske på något sätt. Däremot är det möjligt att sänka kostnaderna för 

kvalitetskontrollen om den inte behöver ske både hos Mediq och på logistikenheten i den omfattning 

som sker idag. 
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8 .  R E K O M M E N D A T I O N E R  

I detta avsnitt ger författaren förslag på hur uppdragsgivaren kan genomföra förbättringar på de 

brister som analyserats i tidigare avsnitt. 

8.1 Lagerhantering 

Landstinget Västmanland har i arbetet med att sänka kostnaderna för förbrukningsmateriel nått 

stora framsteg sedan hanteringen centraliserades. Dock pekar den grundliga nulägesanalys som 

genomförts på logistikenheten, som hanterar förbrukningsmaterielen, på att en välplanerad 

systematik vad gäller konfigurering av lagerkontrollsystemet ger möjligheten att minska 

lagerhanteringskostnaderna ytterligare. En enhetlig modell att hantera artikeldata ger dessutom 

tidsbesparingar. För att tydliggöra de procedurer som påvisades i beräkningsexemplet i kapitel 7 

ovan väljer författaren att presentera en modell som sammanfattar alla steg och vad som kan vara 

bra att ha i åtanke då den används. 

 

 

FIGUR 17: MODELL FÖR BERÄKNING OCH KONTROLL AV LAGERKOSTNADER. 
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Modellen bygger på nio steg som tillsammans hjälper organisationen att bli medveten om dess 

kostnader för lagerhantering. De sju första stegen är hämtade från beräkningsexemplet i kapitel sju 

och hjälper analytikern med beräkningsmomenten, medan de två sista framhåller vikten av att 

kritiskt granska resultaten innan de implementeras och att proceduren upprepas kontinuerligt. De 

nio åtgärderna beskrivs närmare: 

1. Aktuella artikeldata inhämtas från ekonomisystemet och de kostnader som kan relateras till 

lagerhanteringen tas fram. Uppgifterna bör sedan sammanställas så att det enkelt går att 

uppdatera till exempel kostnader och härleda deras ursprung. 

 

2. De artiklar som ska ingå i analysen ska sedan delas in i grupper efter hur kritiska de är för 

verksamheten (VED-analys) och/eller hur stort volymvärde de har (ABC-analys). 

Grupperingen gör att analytikern kan behandla grupper av artiklar istället för en i taget, i 

följande steg. 

 

3. Servicenivån talar om hur många procent av tiden som en artikel tillåts ta slut. De artiklar 

som klassats som viktiga i föregående steg ska tilldelas en hög servicenivå och tvärtom. En 

välbalanserad servicenivå är en kompromiss mellan låga kostnader och att alltid ha en viss 

produkt i lager. 

 

4. Då lagerbehållningen har sjunkit till en given beställningsnivå ska en beställning läggas. Om 

efterfrågan varierar stort och servicenivån ska vara hög bör ett säkerhetslager adderas till 

beställningsnivån för att säkerställa att lagerbehållningen inte sjunker till noll mellan den 

tidpunkt en beställning läggs och samma beställning levereras. 

 

5. Dessa kostnader beräknas utifrån de data som insamlats i steg ett. Ett riktvärde på 

lagerhållningskostnaden under ett år brukar vara 15-25 % av artikelns värde. 

 

6. Varje beställning medför kostnader. Samtidigt ger en artikel som finns på lager en 

lagerhållningskostnad. En perfekt balans mellan dessa utgör den ekonomiska 

beställningskvantiteten (EOQ), som dock inte alltid är den mest praktiska. En avvägning och 

diskussion kring detta bör mynna ut i en beställningskvantitet som är möjlig. 

 

7. Utifrån de parametrar som tagits fram i de tidigare stegen kan den totala kostnaden för 

lagerhantering beräknas. Summan utgör den mängd kapital en artikel förbrukar under ett år, 

vid en viss servicenivå och årsförbrukning. 

 

8. Resultatet av föregående beräkningar måste granskas och förankras i verkligheten innan de 

börjar användas. Analytikern måste avgöra huruvida indata och utdata är relevanta i 

sammanhanget. Om några parametrar anses vara inkorrekta bör de revideras, varefter 

resultatet granskas igen. 

 

9. När resultatet känns tillfredsställande kan det implementeras. Med jämna mellanrum bör 

kontroller ske för att säkerställa att systemet fungerar med belåtenhet. Till exempel kan 

prisjusteringar ske, produktutbudet kan ändras, efterfrågan kan sjunka och kostnader kan 

öka. Dessa förändringar som tillhör verkligheten måste återspeglas i 

lagerhanteringssystemet. 
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Författarens rekommendationer till uppdragsgivaren är att anamma ovan beskriven modell för att 

kunna göra lagerhanteringen än mer strukturerad, mer känslig för förändringar i omgivningen och för 

att bli en mer kostnadseffektiv och kostnadsmedveten organisation.  

Indelningen av artiklar i kategorier kan användas till annat än beräkning av lagerkostnader. Som 

exempel kan inventering av lager nämnas. Istället för att inventera alla artiklar med en viss frekvens 

kan de artiklar med högst volymvärde (klass A) inventeras oftare än de med lägre volymvärde. Då 

säkerställs kontrollen på de artiklar som kostar mest, utan att inventeringen för den skull behöver ske 

oftare. 

Uppslag till fortsatt arbete 

Modellen som återges ovan ger logistikenheten de verktyg som gör det möjligt att beräkna 

kapitalförbrukningen för lagerhanteringen och ett sätt att sänka dessa kostnader. På grund av 

begränsningar i tidsomfattningen av detta examensarbete har vissa antaganden gjorts för bland 

annat lagerhållnings- och beställningskostnader. För att resultaten av modellen ska bli optimala krävs 

det att dessa kostnader beräknas utifrån verkliga data. Detta skulle, enligt författaren, kunna ske 

genom en ny studie, där en modell för kostnadsberäkning tas fram, vilket möjliggör att kostnader för 

nya produkter med enkelhet kan tas fram. 

I analysavsnittet påvisas att kostnaden för lagerhantering kan sänkas drastiskt om möjlighet till 

sambeställning mellan lagerställena finns. Med de förutsättningar som ges är sambeställningar inte 

genomförbart fullt ut. En fortsatt studie på detta område kan utröna i vilken grad sambeställningar 

kan fungera. 

8.2 Övriga rekommendationer 

De rekommendationer författaren presenterat för effektivisering av ankomstkontrollen ger 

logistikenheten goda möjligheter att effektivisera och kontrollera den egna verksamheten. Utöver 

bristerna i lagerhanteringen genomfördes en mindre analys på två andra problemområden: 

fakturamatchning och ankomstkontroll. Här redovisas några rekommendationer för respektive 

område. 

Fakturamatchning 

De felorsaker som medför misstämmande fakturor utgörs både av fel som orsakas av människor och 

av maskiner. ”Olika momsbelopp”, som var den mest förekommande orsaken vid mättillfället är 

orsakat av systemet. Landstingets systemförvaltning har efter det att de blivit notifierade om 

problemet, gett hopp om att det går att rätta till. 

De flesta andra felorsakerna är vållade av människan och beror på misstag. För att komma tillrätta 

med detta bör rutiner fastställas som minimerar risken för sådana fel. Felorsaken ”felplock” grundar 

sig i problem hos distributören Mediq. De artiklar som plockas från paternosterverket ner i 

återanvändningsbara kartonger hamnar ibland i fel kartong, vilket gör att artikel går till fel avdelning 

eller till och med till fel sjukhus. Ett förslag till förbättring är att tydligare visualisera vilken kartong 

som är vilken, vid plockproceduren.  

Ankomstkontroll 

Ankomstkontrollen omfattar i dagsläget både sortering och kvalitetskontroll. Även om 

logistikenheten erhåller betalning för att genomföra sorteringen, skulle tiden för ankomstkontroll 

kunna minskas om Mediqs leveranskvalitet var högre. Var det känt att leveranserna var korrekta till 
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99 % och logistikenheten accepterade en viss grad av fel, kunde kvalitetskontrollen vid ankomst 

uteslutas helt. Detta skulle leda till effektivisering och tidsbesparing. Om leveranskvaliteten höjs 

kommer förekomsten av felorsaken ”felplock” i fakturamatchningen också minska. 

Uppslag till fortsatt arbete 

Två av orsakerna till bristerna i ankomstkontroll och fakturamatchning kan enligt nulägesanalysen 

knytas till distributören Mediq. Logistikenheten kräver en högre leveranskvalitet än vad som i 

dagsläget ges och tvingas därför kontrollera det anlända godset mot följesedel. En ny studie skulle 

kunna fastställa hur distributören kan höja leveranskvaliteten. 
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9 .  S L U T S A T S E R  

Syftet med detta examensarbete har varit att med en nulägesanalys, identifiera brister i 

logistikenhetens arbete och ge förslag på hur dessa brister kan korrigeras för att öka effektiviteten 

och säkra funktionen i framtiden. Vid inledande samtal med uppdragsgivaren medgavs det att alla 

delar i verksamheten inte fungerade optimalt och att författaren, genom ett objektivt angreppssätt 

kunde påvisa vilka delar i verksamheten som borde få mest uppmärksamhet vad gäller 

effektivisering. Dessutom fanns önskningar om att en del av resultatet skulle ge någon slags 

vägledning kring hur logistikenheten själva kan genomföra åtgärder för att eliminera de framkomna 

bristerna. En grundlig kartläggning av logistikenhetens verksamhet och dess flöden genomfördes. 

Som metod för insamling av data användes mestadels observationer, eftersom författaren ansett det 

ge korrekta data. Materialinsamlingen förlöpte snabbt och utan problem, tack vare samarbetsvillig 

och tålmodig personal.  

Utgångsläget för arbeten av denna typ är ofta ett fördefinierat problemområde med tydliga 

avgränsningar, vilket inte varit fallet med detta examensarbete. Av den anledningen har strukturen 

sett något annorlunda ut och den första uppgiften att ta itu med för författaren har som nämnt varit 

att åskådliggöra ett eller flera problemområden. Dessa områden har sedan identifierats så att de 

tillhörande problemen blivit tydliggjorda. En del brister som framkom kunde mätas med hårda data, 

medan andra utgjordes av mjuka värden. Att finna lösningar på alla problem som framkom var inte 

möjligt inom ramen för detta arbete. 

Landstinget Västmanland har i och med etableringen av logistikenheten kommit långt i arbetet med 

att effektivisera hanteringen av förbrukningsmaterial. Dock visade kartläggningen att enheten inte 

har någon modell för att bestämma de parametrar som kan knytas till lagerhantering. De har ej heller 

kontroll över de kostnader lagerhållning och beställning av artiklar medför. Problemorådet som 

analyserades var därför lagerhanteringen. I analysen togs en beräkningsmodell fram utifrån den teori 

som dessförinnan beskrivits. Modellen är ett verktyg i vilken olika steg för beräkning av 

beställningsparametrar samt kostnader och gör att logistikenheten får detaljerad kontroll över sina 

kostnader. Implementering av modellen ger också stora möjligheter att sänka 

lagerhanteringskostnader och bidra till en effektivare hanteringsprocess. 

Utöver den teori och kunskap kring lagerhantering som författaren lärt sig under utförandet av detta 

examensarbete, har även en färdighet för den arbetsmetodik som använts utvecklats. Vikten av en 

tydlig struktur på projektet och att prata med människor, även de som inte har någon uppenbar 

koppling till det undersökta området, är något författaren tar med sig som goda erfarenheter. 

Slutligen måste det framhållas att det faktum att arbetet utförts i sjukhusmiljö gör att vissa 

förutsättningar förändras och antaganden som i andra, mer industriella sammanhang kan ses som 

självklara inte är applicerbara. Författaren har insett att de fakta som åskådliggörs vid en 

nulägesanalys måste sättas i sitt sammanhang och granskas utifrån de förutsättningar som ges.  
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BILAGA 1: DATAINSAMLINGSBLAD, OBSERVATIONER 

Händelse Moment Tid 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

Moment 
  1. Hub 
  2. Godsräkning 
  3. Administrativt 
  4. Möte 

  5. Rast 
  6. Avdelningsbunden tid 
  7. Övrig tid 

  
 

Person: Datum: 
 



BILAGA 2: SAMMANSTÄLLNING AV OBSERVATIONER 

 

Arbetsmoment P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 Medel 

Sortera gods 40 30 25 30 25 30,0 

Räkna gods 25 50 40 45 65 45,0 

Motta följesedlar 20 5 3 10 20 11,6 

Pauser 125 85 72 105 156 108,6 

Förflyttning 22 8 8 16 33 17,4 

Möte 10 15 10 10 5 10,0 

Plocka upp gods 35 90 46 95 120 77,2 

Kontakt m. avd.pers. 2 15 6 14 5 8,4 

Övrigt spill 179 35 108 114 29 93,0 

Returer - 20 2 5 - 9,0 

Kolla e-post 5 5 5 10 - 6,3 

Kolla artiklar, avd. 10 12 18 8 5 10,6 

Art. mellan förråd 12 40 - 3 10 16,3 

Vagnar till 0 5 7 3 5 4 4,8 

Justera lager 25 60 15 30 30 32,0 

Övrigt, adm. 8 13 154 15 5 39,0 

Best. artiklar - 60 13 12 25 27,5 

Totalt (min) 523 550 528 527 537 546,6 

 

 

Alla värden har enheten minuter.  



BILAGA 3: FAKTURAMATCHNING, FELORSAKER 

  



BILAGA 3: FAKTURAMATCHNING, FELORSAKER, FORTS. 



BILAGA 4: AVVIKELSEREGISTRERING 

 

Avvikelse Felorsak Åtgärdat genom att Tid Antal 

Fel artiklar vid kontrollräkning Mediq har plockat fel. Faxa Mediq 10 1 

Saldofel hos kund. Kund ej köpt ut. Korrigera saldo manuellt. 10 3 

Tipsa om produkt. Annat sortiment. Hämtar skyltar. 10 1 

Stoppat anskaffningsvara 
Låg omsättning hos 
kund. 

Ringa KD 15 1 

Fel artiklar vid kontrollräkning KD har plockat fel. Faxa KD 15 1 

Utredning kring förkläde 
Leveransproblem från 
Finland 

Ringa KD 15 1 

Fel artiklar vid kontrollräkning KD har plockat fel. Faxa KD 1 4 

Saldofel hos kund. Kund ej köpt ut. Korrigera saldo manuellt. 10 1 

Saldofel hos kund. Kund ej köpt ut. Korrigera saldo manuellt. 3 1 

Saldofel hos kund. Kund ej köpt ut. Korrigera saldo manuellt. 6 1 

Saldofel hos kund. Kund ej köpt ut. Korrigera saldo manuellt. 1 1 

Trasigt emballage vid ankomst. Transportskada Faxa KD 10 2 

Inventering av kundförråd Ej inv. på 1 år Inventerat 150 1 

Artikel slut hos kund. Ingen lev från KD Hämtat från annan kund 10 1 

Kund ringde ang. handdator Kunde ej handla 
Lotsade kunden per 
telefon 

10 1 

Trasigt emballage vid ankomst. Transportskada Faxa KD 15 1 

Artikel slut hos kund. Restat hos KD Hämtat från annan kund 10 1 

Saldofel hos kund. Felköp Debiterat kund 1 8 

Saldofel hos kund. Felköp Krediterat kund 1 3 

Gods saknas från leverantör. Försenad leverans Kontaktat leverantör 10 1 

Saldofel hos kund. Felköp Krediterat kund 1 4 

Saldofel hos kund. Felköp Debiterat kund 1 6 

Kund behöver hjälp Otydlig info. Ang. etikett 
Diskutera fram en 
lösning. 

15 1 

Fel artiklar vid kontrollräkning KD har skiftat paket. Bytte paket med annan. 5 1 

Fel antal av en viss artikel vid 
kontrollräkning. 

KD har plockat fel. Ringt KD. 40 1 

Artikel slut hos kund. Leveransstörning. Ringt leverantören. 5 1 

Kan ej leverera gods till kund. Beh.rum upptaget. Ställa gods utanför. 7 1 

Trasigt emballage vid ankomst. Transportskada Faxa KD 4 1 



Saldofel hos kund. Kund ej köpt ut. Korrigera saldo manuellt. 1 1 

Artikel saknas vid 
kontrollräkning. 

KD har plockat fel. Faxa KD 1 1 

KD leverar ej beställd artikel. KD har endast 36 st. Ringt KD. 6 1 

Trasigt emballage vid ankomst. Transportskada Faxa KD 4 1 

Fel artiklar vid kontrollräkning KD har plockat fel. Faxa KD 3 2 

Trasigt emballage vid ankomst. Transportskada Faxa KD 4 1 

Artikel saknas vid 
kontrollräkning. 

KD har plockat fel. Faxa KD 4 1 

Fel artiklar vid kontrollräkning KD har plockat fel. Faxa KD 5 1 

Trasigt emballage vid ankomst. Transportskada Faxa KD 5 1 

Ändra artikelinformation. Ny artikel i korg. 
Leta korg/trycka 
etiketter. 

10 1 

Artikel slut hos kund. Kund ej köpt ut. Beställa artikel. 10 1 

Artikel nästan slut hos kund. Lågt satt parameter. Höja parameter. 10 1 

Kund kan ej sända fil. 
Fel lösenord till 
inloggning. 

Sända fil/skriva ut 
lagersida 

45 1 

Artikel restad hos leverantör. Ersättningsartikel 
Kontakt med 
materialkonsulent. 

5 1 

Kan ej leverera gods till kund. Sterilförråd upptaget. Besökte kund senare. 15 1 

Artikel slut hos kund. Kund ej köpt ut. 
Artikel skickad med 
budbil. 

10 1 

Saldofel hos kund. Kund ej köpt ut. Krediterat kund 1 1 

Saldofel hos kund. Kund ej köpt ut. Debiterat kund 1 6 

Artikel slut hos kund. Restat hos leverantör. Satt lapp på hyllkant. 1 8 

Fel artiklar vid kontrollräkning KD har plockat fel. Faxa KD 5 1 

Artikel saknas vid 
kontrollräkning. 

KD har plockat fel. Faxa KD 1 1 

  



BILAGA 5: OMSÄTTNING PER LAGERSTÄLLE UNDER 2010 (VÄSTERÅS)

Lager Omsättning/lager 

4157 3 981 431 kr 

4160 3 811 768 kr 

4762 2 485 891 kr 

4162 2 400 598 kr 

4016 2 180 529 kr 

4035 2 086 049 kr 

4033 2 086 043 kr 

4164 1 760 411 kr 

4095 1 343 711 kr 

4971 1 327 214 kr 

4061 1 142 820 kr 

4056 1 142 785 kr 

4145 993 831 kr 

4069 853 271 kr 

4824 835 167 kr 

4013 817 557 kr 

4011 793 147 kr 

4014 742 613 kr 

4094 727 909 kr 

4072 713 607 kr 

4073 631 237 kr 

4965 613 618 kr 

4147 577 712 kr 

4312 527 112 kr 

4865 511 487 kr 

4046 499 871 kr 

4074 489 899 kr 

4052 463 798 kr 

4991 442 737 kr 

4917 442 209 kr 

4022 438 626 kr 

4214 434 460 kr 

4082 424 924 kr 

4071 411 987 kr 

4225 401 533 kr 

4205 391 118 kr 

4302 389 821 kr 

4025 356 711 kr 

4135 354 498 kr 

4232 349 639 kr 

4076 348 609 kr 

4018 337 104 kr 

4966 327 891 kr 

4148 324 969 kr 

4221 322 655 kr 

4075 306 064 kr 

4993 301 578 kr 

4049 293 691 kr 

4759 287 007 kr 

4097 286 157 kr 

4053 266 832 kr 

4078 262 214 kr 

4970 250 821 kr 

4003 244 398 kr 

4043 242 699 kr 

4238 202 260 kr 

4019 198 288 kr 

4087 198 010 kr 

4300 185 258 kr 

4140 145 676 kr 

4017 128 156 kr 

4150 126 013 kr 

4583 125 360 kr 

11 122 493 kr 

4136 111 594 kr 

4211 109 352 kr 

4146 107 037 kr 

4186 102 184 kr 

4040 98 879 kr 

4156 94 394 kr 

4978 91 365 kr 

4173 86 316 kr 

4026 85 185 kr 

4047 83 864 kr 

4083 78 425 kr 

4077 77 459 kr 

4045 71 772 kr 

4959 68 145 kr 

4925 60 767 kr 

4010 58 245 kr 

4031 49 096 kr 

4030 37 899 kr 

4038 30 013 kr 

4189 22 941 kr 

4065 22 195 kr 

4064 15 728 kr 

4154 13 564 kr 

4151 13 501 kr 

4062 9 727 kr 

4103 9 475 kr 

4984 6 029 kr 

4185 589 kr 

92 48 829 293 kr 

 

  



BILAGA 6: FÖRKLARINGSTEXTER TILL LAGERSTÄLLEN 

 

Lagerställe Benämning 

11 Logistik 

60 Transferlager Köping 

1000 Division Psykiatri Staben 

1011 
Operationsavdelningen 
Köping 

1012 
Sterilc fvb 
Operarionsavd.köping 

1015 HIA Köping 

1016 Röntgenavdelningen Köping 

1018 Akutmottagningen Köping 

1022 Medicinmottagningen Köping 

1024 Dialys Köping 

1025 Avd 1 Köping 

1026 Avd 3 Köping 

1028 Ögonmottagning Köping 

1029 Nya Avd 2 

1034 Kirurgmottagning Köping 

1037 Öron-näsa-halsmottagning 

1039 Gyn mott Köping 

1056 FLE Kolsva 

1061 FLE Ullvi-Tuna Köping 

1266 Kem/Blodc Köping 

1273 Amb Köping 

1307 
Sterilcentralen Implantat 
Köping 

1316 Avd 2 Köping 

2009 Städcentralen Fagersta 

2015 FLE Fagersta 

2016 FLE Norberg 

2017 FLE Skinnskatteberg 

2029 
Medicinmottagningen 
Fagersta 

2031 Barnmottagningen Fagersta 

2033 
FLE Fagersta 
Jourmottagningen 

2037 Ögonmottagning Fagersta 

2045 Röntgen Fagersta 

2048 Avd 1 Fagersta 

2114 Virsbo Sattelit FLE Fagersta 

2148 Amb Fagersta 

3001 Rättspsyk Sala 

3027 
Vårdavdelning Närsjukhuset 
Sala 

3031 Barnmottagningen Sala 

3035 FLE Väsby 

3036 FLE Sala Norra 

3040 Sala S/V FLE 

3073 Röntgen Sala 

3075 MVC Sala 

3205 Ambulansen Sala 

3257 Jourmott  Sala 

3333 Op dagkirurgi osterilt 

4001 Familjeverksamhet Adm 

4003 Jourcentralen Västerås 

4006 
Ungdomsmottagningen 
Västerås 

4007 Strålbehandlingen 

4010 Kirurgi Gemensamt 

4011 Vårdavdelning 8 

4013 Vårdavdelning 6 

4014 Kirurgmottagning 

4016 Akutmottagningen 

4017 Akut mott rec 

4018 Avd 30 Urologen 

4019 Urologmottagning 

4022 Vårdavdelning 18 

4025 Ortopedmottagning 

4026 Ortoped Sjukgymn 

4030 Ögonmottagningen 

4031 öGON MOTT SEKR 

4033 öGONOP 

4036 Vårdavdelning 7 

4038 Hörcentral 

4040 Öron Pol-Op 

4043 Öronmottagning 

4045 
LAH Lasarettsansluten 
Hemsjukvård 

4046 Onkologisk Vårdavdelning 

4047 Onkolog Mottagningen 

4049 Kvinnoklinik mott 

4052 Gynavdelning 85 

4053 BB-avdelning 86 

4056 Förlossningsavdelning 

4062 
Medicin klin 3 ADM 
Gemensamt 

4064 
Geriatrisk mott Närsjuhkus 
Vås 

4065 
Rehabiliteringsmedicin 
öppenvård RMÖ 

4069 Vårdavdelning 11 +11HIA 

4071 
MAVA-medicinsk 
akutvårdsavdelning 

4072 Vårdavdelning 13 

4073 Vårdavdelning 14 

4074 Lungsektionen avd 15 

4075 Avd 16 Geriatrik 

4076 Medicinmottagningen 

4077 Hjärtmottagningen 

4078 Lungmottagningen 



4082 Dialys 

4083 Njurmottagning 

4087 Fysiologkliniken Västerås 

4090 Vårdavd 21 M 

4094 Infektionsavdelning 1 

4095 Sterilt Infektionsavdelning 1 

4097 Hud/venmottagningen 

4099 Hudbehandlingen 

4100 Hudmott/sekr 

4103 
Influensa A (H1N1) - 
vaccinering 

4112 MAVA-MagTarm avd 

4135 Avd 17 

4136 Reumatologmottagningen 

4140 Barnmottagningen 

4145 Vårdavdelning 64 

4146 Dagsjukvård Barnmott 

4147 Hemsjukvård Barnmott 

4148 Vårdavdelning 69 

4150 MAVA-MagTarm avd 

4151 Lungavd o Med Dagv 

4152 Anestesin adm Västerås 

4156 Hjärtavdelning 

4157 Kirurgoperationsavdelning 

4160 Ortopedoperationsavdelning 

4162 Intensivvårdavdelning 

4164 Centrala Röntgen 

4165 Mammografi 

4173 Lager landstingshuset 

4184 
Psykiatrisk enhet för 
grupprehabilitering 

4185 GERIATRIK O REHAB AVD 

4186 DNR-Med.äldrevårdsavd 

4187 ORTOPED AVD 

4189 Allmänkirurgisk Avd 

4205 FLE Hallstahammar 

4211 FLE Skultuna 

4214 FLE Viksäng-Irsta 

4221 FLE Hemdal 

4225 FLE Herrgärdet 

4232 FLE Oxbacken 

4238 FLE Bäckby 

4245 Resaurang Höjdpunkten 

4246 Centralköket produktion 

4300 Patologlab 

4302 Mikrobiologen 

4312 Sterilcentralen Västerås 

4583 Gryta Hospice 

4759 Ambulansen  Västerås 

4762 Centraloperation 

4824 Avd 5 Kärlklinken 

4843 Ångestmott 

4865 Vårdavdelning 20 

4917 
Onkologklin. 
dagvårdsavdelning 

4925 Kraftkällan Viksäng 

4959 Handikappcentrum 

4965 Avd 10 

4966 Kärlkirurgi OP Kliniken 

4970 Snittförråd 

4971 TRIAD 

4973 
Öron Laryngektomerade 
Objekt LA880 

4978 Lager ing 43 

4984 Akutklin gem 

4991 Psyk klin Lokala lager 

4993 Bröst och Plastikkirurgi 

5012 Transfer lager Logistik 

5757 KIR OP OSTERILT 

6060 ORT OP OSTERILT 

7171 TRIAD OSTERILT 

  



BILAGA 7: ABC-ANALYSER 
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BILAGA 8: PRISSÄTTNINGSMODELL, LOGISTIKENHETEN 



BILAGA 9: FAKTURAMATCHNING, SAMMANSTÄLLNING 

 

Orsak Antal Procentandel Ackumulerad procentandel 

Olika momsbelopp 32 29,4% 29,4% 

Felplock 28 25,7% 55,0% 

Prisdiff. p.g.a. ers.prod. 22 20,2% 75,2% 

Mott. innan lev. 9 8,3% 83,5% 

Fel följesedelnummer vid mott. 8 7,3% 90,8% 

Faxbest. 5 4,6% 95,4% 

Best. och mott. av samma pers. 3 2,8% 98,2% 

Mott. 2 ggr på samma följesedelnummer 2 1,8% 100,0% 

Summa 109 100,0% 100,0% 

 

  



BILAGA 10: RÅDATA FÖR ARTIKLAR, UTDRAG 

NT Artikel Beskrivning Lager Enh Antal Belopp 

UL 19860 DRAGLAKAN SL - SKYDDS/DRAGLAKAN 80X240CM 4016 ST -50880 -174751,8 

UL 19658 VASOFIX SAFETY - KANYL INF M INJ PORT 20G 1,1X33MM 4016 ST -14945 -158104,62 

UL 14865 BACT/ALERT - FLASKA ODLING/BULJONG AEROB GRÖN 4016 ST -4520 -142162,82 

UL 14866 BACT/ALERT - FLASKA ODLING/BULJONG ANAEROB ORANG 4016 ST -4216 -132676,25 

UL 12598 B86 GREEN LINE - INF AGG GRAVITATION U LUFTN 175CM 4016 ST -8524 -71310,05 

UL 18858 BLUE SENSOR - EKG ELEK DIAGN/VILO BARN/VUXEN FOAM 4016 ST -110880 -66533,04 

UL 19285 201 - KUVETT B-GLUKOS 4016 ST -10625 -60562,5 

UL 19991 PERFIT ACE - HALSKRAGE PL HÅRD VUXEN 4016 ST -531 -46728 

UL 14291 VACUETTE - RÖR VAKUUM PL 5/4ML RÖD/GUL 4016 ST -40350 -45969,8 

UL 19659 VASOFIX SAFETY - KANYL INF M INJ PORT 22G 0,9X25MM 4016 ST -4200 -44282 

UL 11172 SOPSÄCK PL BLÅ/SVART 125L 4016 RLE -1327 -42523,01 

UL 17011 ECLIPSE - KANYL VAKUUMRÖR 0,8X32MM GRÖN 4016 ST -24060 -40922,64 

UL 19118 BIG-BAND 140-11 - ID-BAND PL VUXEN 22X87MM VIT 4016 ST -21790 -38691,67 

UL 14143 TORK ADVANCED 415 - TORKRULLE RENFIBER 24,5CMX250M 4016 RLE -1442 -31062,59 

UL 19251 SAFETY LOK - KANYL VING 0,8X19MM SL 178MM GRÖN 4016 ST -7150 -29317,19 

UL 12627 TEGADERM IV - INFARTSFIX PVK  7X8,5CM 4016 ST -16500 -28050 

UL 12842 VACUETTE - RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA/SVART 4016 ST -32750 -27466,89 

UL 18164 COMBUR 7 - URINSTICKA  7 PARAMETRAR 4016 ST -9895 -27310,2 

UL 19756 VINYL POWDER & PHTALATE FREE - UNDERSÖKN HANDSKE VINYL M 4016 ST -123900 -27209,3 

UL 19700 VASOFIX SAFETY - KANYL INF M INJ PORT 18G 1,3X33MM 4016 ST -2300 -24611 

UL 12949 ACTIMOVE SLING - ARMFIXATION 5,5CMX12M 2ST 4016 ST -71 -24050,16 

UL 19615 PICO 70 K - SPRUTA BLODG HEP 1,5ML LUER 4016 ST -2238 -22709,26 

UL 17966 IDEAL PRIMA - BINDA STÖD  8CMX4M 4016 RLE -3860 -20453,49 

UL 12453 ETHILON II - SUT P-AMID MONOF  4-0 45CM 4016 ST -1620 -20133,87 

UL 17913 BLUE SENSOR - EKG ELEK DIAGN/VILO VUXEN FOAM 4016 ST -33300 -17318 

UL 17718 VINYL POWDER & PHTALATE FREE - UNDERSÖKN HANDSKE VINYL S 4016 ST -72400 -16020 

UL 19995 KENDALL GENIUS 2 - TERMOMETERSKYDD APPARATBUNDEN 4016 ST -31871 -14341,95 

UL 15771 MEDOLA ULTRA - UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S 4016 ST -47716 -14297,56 

UL 17848 MEDIPLAST - KRÄKPÅSE 1500ML 4016 ST -12250 -14108,58 

UL 12822 ETHILON - SUT P-AMID MONOF  5-0 45CM 4016 ST -696 -13512,67 

UL 17926 IDEAL PRIMA - BINDA STÖD  6CMX4M 4016 RLE -3468 -13388,42 

UL 19624 ONEMED - SKYDDSROCK 133CM GUL 4016 ST -2224 -13321,16 

UL 14320 MEPITEL - SÅRSKYDD M SILIKON  5X7,5CM 4016 ST -750 -13313,14 

UL 15772 MEDOLA ULTRA - UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M 4016 ST -43650 -12938,63 

UL 10679 LIV HANDDESINFEKTION IPA 60 - HANDDESINFEKTIONSMEDEL IPA 600ML 4016 ST -831 -12776,26 

UL 17968 IDEAL PRIMA - BINDA STÖD 12CMX4M 4016 RLE -1501 -11935,11 

UL 11764 VACUTAINER - ADAPTER F VAKUUMRÖR 4016 ST -12700 -11831,14 

UL 11171 SOPSÄCK PL GRÅ 70L 4016 RLE -484 -11444,72 

UL 17930 IDEAL PRIMA - BINDA STÖD 10CMX4M 4016 RLE -1740 -11307,96 

UL 14321 MEPITEL - SÅRSKYDD M SILIKON  7,5X10CM 4016 ST -390 -11271,7 

UL 10663 GYPSONA - KALKGIPS 12CMX3M HEL BOBIN 4016 RLE -1372 -11126,9 

UL 15026 AQUAFLATE - KAT FOL TIEMANN 2V CH14 40CM 10ML 4016 ST -101 -10785,55 

UL 19652 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF 4016 ST -228 -10554,17 
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