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Förord 
Vi vill tacka Stora Enso Skoghall och Jan Söderström för möjligheten att skriva denna 
uppsats.  

  



Sammanfattning 
Denna uppsats utreder problematiken rörande hantering och lagring av reservdelar vid Stora 
Enso Skoghall. Reservdelar följer sällan ett givet efterfrågemönster vilket gör det svårt att 
använda klassiska ordermodeller som exempelvis EOQ. Den teoretiska referensramen går 
igenom de klassiska modellerna samt några modeller anpassade för reservdelshantering. Vår 
undersökning riktar dels in sig på processer och handlingsförfaranden hos Skoghall samt 
några artiklar ur olika kategorier för att verklighetsanknyta modellerna. De slutsatser som vi 
dragit från vår undersökning är att det inte finns någon universalmodell som på ett enkelt sätt 
löser reservdelsproblematiken. Istället måste Skoghall hitta egna metoder främst med 
klassificering av reservdelarna utifrån hur kritiska dessa är för företagets produktion.  
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~   Inledning   ~ 

1 Inledning 
I en värld där begrepp som Just-in-time och Supply Chain Management blivit de närmast 
allenarådande företagsfilosofierna finns det delar av företagens verksamheter där de 
gängse modellerna inte är applicerbara. I en produktionsapparat går det att sätta upp 
automatiserade och förutseende ordersystem som fungerar mycket väl, men går det att 
tillämpa dessa modeller på artiklar där efterfrågan inte lätt kan prognostiseras? Finns det 
andra vägar att gå där siffror blir mindre intressant och kvalitativa bedömningar blir 
viktigare? Denna uppsats syftar till att försöka utröna huruvida de klassiska modellerna 
för inköp och order är relevanta när det gäller inköp och lagerhållning av reservdelar. 
Som undersökningsobjekt och tillika uppdragsgivare står Stora Enso Skoghall (nedan 
Skoghall). Vi kommer att titta närmare på deras rutiner och handlingsförfaranden kring 
inköp och lagerhållning av reservdelar av mekanisk karaktär som inte är rena 
förbrukningsvaror. 

1.1 Problembakgrund 
Skoghall har ett omfattande lager med över 30 000 artiklar varav en stor del av dessa är 
av reservdelskaraktär. Dessa reservdelar kan enkelt delas upp i artiklar med 
prognostiserbar efterfrågan, och artiklar med till synes slumpmässig efterfrågan. Artiklar 
med känd efterfrågan är relativt problemfria när det gäller att bestämma antalet artiklar i 
lager, orderpunkt samt orderkvantitet. Detsamma kan inte sägas om artiklar med ojämn 
efterfrågan. Dessa sistnämnda artiklar är ofta dyra och avancerade reservdelar som inte 
sällan är direkt vitala för att produktionen skall kunna upprätthållas. Oregelbunden och 
låg efterfrågan gör att metoder som EOQ inte kan tillämpas tillförlitligt. Vilka metoder 
och tillvägagångssätt är istället tillämpbara? Dessa problem är ständigt aktuella för såväl 
inköps- och lageravdelningen vid Skoghall som vid andra industrier som till stor del är 
beroende av fungerande reservdelshantering för att upprätthålla produktionen.  

1.1.1 

1.1.2 

Reservdelar i processindustri 
I processindustrin är tillgången till reservdelar nödvändig, utan reservdelar tar företaget 
stora risker i form av fullständig eller partiella produktionsbortfall, lägre kvalitet på de 
producerade varorna, miljöfarliga utsläpp samt fara för personalen. Därför är det viktigt 
att det finns ett bra system för lagerhållning av reservdelarna. Detta minskar riskerna för 
att produktionen stannar samt gör underhåll av fabriken enklare. 

Reservdelens karaktäristika 
Det finns två huvudtyper av lager; processlager och reservdelslager. Processlagret kan 
delas upp i dessa delar; råmaterial, produkter i arbete och lager för färdiga produkter. 
Reservdelslagret kan i sin tur delas upp i två delar där den första representerar olika typer 
av förslitningsartiklar såsom packningar eller smörjmedel, dvs. artiklar vars efterfrågan är 
jämn och omsättningstakten är hög. Den andra typen av reservdelar är de reservdelar som 
inte styrs av någon regelbunden efterfrågan. Dessa reservdelar karaktäriseras främst av 
deras till synes slumpmässiga efterfrågan som gör det svårt att förutse när en viss del 
kommer att upphöra fungera. Detta går att avgöra med statistiska modeller där större 
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mängder historiska data finns att tillgå men det är fortfarande ett stor mått av osäkerhet 
involverat. Dessa varor har en låg omsättningstakt vilket medför att de ofta kan ligga 
flera år i lagret innan de behövs.  

Varor med låg omsättningstakt binder kapital vilket kan medföra att företagets likvida 
medel minskar så mycket att värdeskapande investeringar inte kan genomföras. Inom 
processindustrin finns många reservdelar till produktionsutrustning som inte kan ersättas 
av substitut då maskinerna i många fall är unika för den specifika 
produktionsanläggningen. Det faktum att reservdelarna i många fall är unika gör att priset 
på dessa ofta är högt. En ytterligare aspekt av att delarna är unika är att de kan vara 
tillverkade av speciella material under ovanliga produktionsformer och att utformningen 
av dessa delar är särskilt komplicerad. Dessa faktorer gör det riskfyllt att välja en annan 
leverantör än den ursprungliga, den så kallade OEM (Original Equipment Manufacturer). 
Reservdelarnas låga omsättningstakt och små orderkvantiteter gör det olönsamt för 
tillverkaren att lagerföra varorna. De små orderstorlekarna medför dessutom att 
eventuella mängdrabatter går om intet då företaget beställer.  

Processindustrins tillverkningsanläggningar genomgår ofta förändringar vilket medför att 
artiklar i lagret inte längre behövs. Det kan vara svårt att lokalisera dessa artiklar och att 
göra sig av med dem. Reservdelar som inte längre behövs kan vara svåra att göra sig av 
med då de i många fall är unika vilket gör att varken tillverkaren eller andra industrier är 
villiga att köpa dem, resultatet blir att dessa måste säljas som skrot. Reservdelar med så 
låg omsättningstakt att de kan bli liggande i lagret under flera år kan komma att kräva 
olika typer av periodiskt underhåll för att de inte skall upphöra att fungera. I sådana 
situationer kan det förekomma det att leverantören har ett ansvar för underhållet under en 
viss garantitid.1

1.2 Problemformulering och syfte 
Denna uppsats syftar till att undersöka problematiken rörande inköp och lagerföring av 
reservdelar där efterfrågan är låg och till synes slumpartad. Med reservdelskaraktär 
menas att artiklarna är reservdelar av olika vikt för produktionen och att de inte kan 
betecknas som rena förslitningsartiklar. Uppsatsens mål är att finna alternativ till de 
klassiska ordermodellerna genom att lokalisera problem eller genom att utröna vilka 
överväganden och avvägningar som är av vikt för att bedöma hur en viss reservdel skall 
lagerföras. Genom att lokalisera problem får vi en möjlighet att skapa en helhetsbild som 
relativt enkelt åskådliggör vilka åtgärder som kan lösa problemen och som i slutändan 
kan leda till att lagerhanteringen blir mer effektiv. Problem som kan tänkas uppstå kan 
vara att det ur ett finansiellt perspektiv inte är önskvärt att binda kapital i ett lager medan 
det ur ett produktionsperspektiv är av stor vikt att en viss komponent finns att tillgå 
omedelbart om ett haveri skulle uppstå. 

                                                      
1 Iyer, 2004, sid 49 
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1.3 Avgränsningar 
Vi har för vår undersökning i samråd med Skoghall valt ut sex olika mekaniska artiklar 
med olika karaktär i fråga om kritikalitet för produktionen, pris, leveranstid och 
efterfrågan. Urvalet av dessa artiklar av olika karaktär syftar inte till att tjäna som ett 
statistiskt underlag utan som ett sätt för oss att exemplifiera förfaranden runt artiklar av 
olika vikt för processen.  

1.4 Företagspresentation 
Stora Enso-koncernen är en integrerad koncern med verksamhet inom skogsindustrin 
med tillverkning av tryckpapper, finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom 
de områden som Stora Enso är aktiva i, är de en av de ledande koncernerna.2  

1.4.1 

1.4.2 Lagringsformer 

                                                     

Historia 
Storas verksamhet har sin grund i kopparutvinningen vid gruvan i Falun, som varit i drift 
i cirka tusen år. Den första skriftliga omnämningen av Stora är från den 16 juni 1288 då 
biskop Peter från Västerås köpte en åttondel av gruvan. Gruvan spelade en stor roll i den 
svenska ekonomin under de följande århundradena. Under 1700-talet började företaget att 
diversifiera sin produktion till järngruvor och skogsindustri då kopparens betydelse 
minskade. Under 1800-talet tillkom papperstillverkning och 1888 bildades aktiebolaget 
Stora Kopparbergs Bergslag. Under 1900-talet expanderade företaget genom uppköp av 
andra företag och produktionsanläggningar. 1998 fusionerades Stora med Enso Oyj som 
var ett finskt skogsföretag med rötterna i ett sågverk i Kotka i södra Finland. 3

Stora Ensos pappersbruk i Skoghall byggdes 1914 av Uddeholm. Tiden mellan 1978 och 
1999 bytte bruket ägare ett antal gånger för att slutligen 1999 få Stora Enso som ägare. 
Bruket har i dagens läge cirka 1200 anställda och har för närvarande två 
kartongmaskiner, KM 7 och KM 8. Skoghall tillverkar idag bestruket papper för 
konsumentförpackningar som skall användas till att förvara flytande eller torra 
produkter.4

Skoghalls olika lagringsformer kan enkelt sammanfattas i; eget lager, leverantörslager 
samt vissa delar gemensamt med Gruvön antingen i Skoghall eller i Gruvöns lager. Den 
vanligaste lagringsformen är att artiklarna ligger i Skoghalls egna lager, snabbt 
tillgängliga vid ett eventuellt haveri. I det egna lagret ligger även delar som det skulle 
vara bättre för Skoghall om de låg hos respektive leverantör då de binder mycket kapital. 
De artiklar som ligger hos leverantörerna är sådana som kräver speciellt underhåll och 
service, detta regleras i ett avtal mellan Skoghall och leverantören som säger att 
reservdelen skall kunna levereras till Skoghall inom en stipulerad tidsperiod. Det sista 
lagringsalternativet är den gemensamma lagerhållningen av vissa delar tillsammans med 

 
2 Stora Enso i sammandrag, sid 1 
3 http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_-5683-12439-,00.html (2005-10-11) 
4 http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_-4730-5718-,00.html, (2005-06-07) 
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Gruvöns bruk. De artiklar som omfattas av detta bilaterala samarbete är i allmänhet 
mycket kostsamma vilket gör att effekterna av det bundna kapitalet kan delas på två. 

1.4.3 

1.4.4 

Tillverkning av reservdelar 
Som ett led i strävan efter att minska kostnaderna väljer Skoghall ibland att tillverka egna 
reservdelar istället för att köpa originaldelarna. Skoghall gör i de flesta fallen ritningen 
över delen själv eftersom den sällan är tillgänglig för Skoghall, detta görs genom att 
studera delen. Delen tillverkas sedan i Skoghalls egen verkstad eller hos någon 
legotillverkare. Egen tillverkning medför att Skoghall måste hålla sig med ett lager av 
råmaterial till reservdelarna, detta är fördelaktigt då de ämnen som lagerförs kan 
användas till fler än ett projekt. Att tillverka egna delar är sällan ett alternativ om garantin 
fortfarande gäller för en havererad reservdel. 

Att bygga en kartongmaskin 
När Stora Enso väljer att investera i en ny kartongmaskin är detta ett synnerligen 
betydelsefullt beslut då det handlar om en flermiljardsinvestering. Det normala 
tillvägagångssättet i en sådan situation är att driva det som ett projekt med en egen 
fastställd budget. Det finns endast en handfull leverantörer av kartongmaskiner och dessa 
ges möjlighet att delta i upphandlingen av den nya maskinen. Skoghalls senaste 
kartongmaskin är levererad av Metso Paper som levererade ett färdig paket med 
maskinen som helhet. Det rör sig med andra ord om allt från infrastruktur som byggnader 
till själva maskinen. Kartongmaskiner är i många avseenden unika då de i stor 
utsträckning skräddarsys till varje enskilt projekt. Att maskinerna är skräddarsydda gör 
att många av komponenterna blir unika vilket medför att de blir kostsamma såväl i inköp 
som i lagerhållning. Reservdelarna har dessutom på grund av sin unika karaktär en 
leveranstid på flera månader. Stora Enso förefaller inte ha någon egentlig samordning 
mellan företagets olika projekt vilket medför att det inte finns någon större grad av 
standardisering av komponenter som används i de olika projekten.  
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2 Metod 
I detta kapitel redovisar vi hur vi gått till väga i vår undersökning. Vi behandlar 
undersökningens vetenskapssynsätt, inriktning och ansats samt vårt tillvägagångssätt. 
Förutom detta diskuterar vi undersökningens trovärdighet. 

2.1 Datainsamling – induktiv ansats 
Denna uppsats har en induktiv ansats. Med det menas att vi under arbetet med 
undersökningen haft ett öppet förhållande till de fenomen som vi studerat. Vi har således 
försökt att undvika att i förväg styra in oss på teorier och tänkbara slutsatser. Trots denna 
öppna ansats är det svårt att ge en korrekt beskrivning av verkligheten då det alltid finns 
olika sätt att tolka verkligheten. Det finns i den induktiva ansatsen tre så kallade 
tolkningsnivåer; den första nivån är respondentens tolkning av verkligheten, den andra 
är undersökarens tolkning och den tredje är tolkningen som den som läser resultatet gör. 
Dessa olika tolkningar innebär att det alltid kommer att finnas disparata uppfattningar av 
verkligheten. 

2.2 Undersökningens inriktning 
Vi har valt en explorativ inriktning för vår undersökning. En explorativ undersökning 
syftar till att ringa in och avgränsa problemområdet och inte nödvändigtvis till att ge 
några exakta svar.5 En undersökning med explorativt syfte kan fungera som en förstudie 
för att identifiera frågor inför en kommande mer djupgående studie med ett beskrivande 
syfte. I explorativa studier kan det framkomma så tillförlitliga och användbara resultat att 
någon vidare undersökning inte är nödvändig. 

En explorativ undersökning kräver att metoden ger mångsidiga och ingående data. Det är 
viktigt att den kan uppfatta oväntade förhållanden och därmed att den kan vara öppen för 
nya infallsvinklar.6 För att göra det möjligt att uppfatta olika nyanser går det att använda 
intensiva kvalitativa undersökningar av ett fåtal enheter. Vi har relativt liten kunskap om 
Skoghalls rutiner runt sin hantering av reservdelar, vilket medför att en explorativ 
undersökning är en bra utgångspunkt för att skapa den kunskapsplattform som gör att vi 
kan dra relevanta slutsatser. 

2.2.1 

                                                     

Kvalitativ metod 
Vid kvalitativa undersökningar är målet att nå en förståelse för helheten. Den kvalitativa 
metoden fokuserar på tingens underliggande mening och innebörd. Det vanligaste 
tillvägagångssättet är att använda sig av ostrukturerade intervjuer där undersökaren 
förstår och tolkar respondenternas kvalitativa data.7 Urvalet av respondenter är oftast litet 
till antalet men frågorna ställs så att en mer ingående förståelse skapas i studien. 

 
5 Christensen et al, 2001, sid 55 
6 Jacobsen, 2002, sid 56 
7 Christensen et al, 2001, sid 81 
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Informationen som intervjuerna ger är mättad när inga nya fakta dyker upp vid 
intervjuerna. Kvalitativa data kännetecknas av närheten till källan.  

Fördelar med den kvalitativa metoden är att den lägger vikt vid detaljer och nyanser samt 
det unika hos varje undersökningsobjekt.8 Andra fördelar är att forskningsprocessen inte 
är låst utan att det finns möjligheter att ändra upplägget på undersökningen om så krävs. 
Nackdelar är att kvalitativa metoden är resurskrävande då varje intervju tar tid att 
genomföra och analysera. Undersökaren får därför prioritera många variabler framför 
många respondenter. En längre intervju ger mycket information för undersökaren att 
analysera. Eftersom vi undersöker fenomen vid ett företag blir antalet respondenter 
begränsat till ett fåtal nyckelpersoner som vi intervjuar vid flera tillfällen. Detta sker 
under ganska informella och semistrukturerade former, vi har endast stödord till hjälp. 
Flexibilitet kan vara ett problem vid kvalitativa undersökningar, med det menas att det 
vid undersökningen hela tiden dyker upp ny information vilket leder till att det blir svårt 
att avsluta undersökningen, det är ett annat skäl varför vi valt semistrukturerade 
intervjuer. Den kvalitativa metoden passar vår undersökning eftersom vi undersöker 
processer och teoriers tillämpning eller icke-tillämning i verkligheten. Vidare ger den 
kvalitativa metoden oss möjligheten att ändra upplägget på undersökningen under 
undersökningsprocessen om förutsättningarna ändras. Utifrån denna undersökningsansats 
har vi begränsat vår förmåga att dra några större generaliserande slutsatser, detta är inte 
heller meningen då syftet med undersökningen är att försöka närma oss ämnet och belysa 
det ur olika synvinklar. 

2.2.2 

2.2.3 Urval 

                                                     

Val av data: Primärdata 
Primärdata är data som undersökaren samlar in för första gången genom intervju, dessa 
data är skräddarsydda för den specifika problemställningen.9 De primärdata som vi 
samlade in för denna studie kommer från de intervjuer som vi genomfört med 
nyckelpersoner för Skoghalls lagerhantering. För att samla in våra primärdata använde vi 
oss av flera personliga intervjuer, ofta med frågeställningar som respondenterna fått ta del 
på förhand för att kunna ta fram data runt våra undersökningsobjekt. Våra personliga 
intervjuer kännetecknades av en dialog mellan intervjuaren och respondenterna på ett 
informellt sätt och i de fall som vi inte kunde få några svar fanns det möjlighet till att ta 
upp frågan vid ett senare tillfälle. 10

Urvalet i vår undersökning består av nyckelpersoner vid Skoghalls inköps- och 
lagerhantering. Vidare har vi valt att avgränsa oss till ett fåtal lagerartiklar av varierande 
vikt för Skoghalls produktion samt olika kostnader relaterade till dem, artiklarnas 
gemensamma nämnare är att de alla är av mekanisk karaktär och att deras efterfrågan är 
till synes slumpmässig. Detta är ett ganska litet urval av olika artiklar. Artiklarna är valda 
av Skoghall själva för att få en så bred och representativ bild av olika typer av 
lagerartiklar, inte för att vi skall kunna dra några långtgående slutsatser av det utan för att 

 
8 Jacobsen, 2002, sid 142 
9 Jacobsen, 2002, sid 152 
10 Christensen et al, 2001  
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belysa de olika inköps- och lagersituationerna som omgärdar de olika kategorierna av 
lagervaror. Den kritik som kan riktas mot urvalet är att det är för litet för de slutsatser 
som vi i förlängningen drar utifrån detta urval. I och med det begränsade urvalet så 
behöver nödvändigtvis inte en lagerartikels tillhörande rutiner vara applicerbara på andra 
lagerartiklar. 

2.2.4 

2.3.1 Reliabilitet 

                                                     

Undersökningens genomförande 
Undersökningen har genomförts i form av fyra gruppsamtal på Skoghall. Medverkande 
under dessa samtal var Jan Söderström från inköpsavdelningen samt Bertil Dahlgren och 
Hans Sandahl från lageravdelningen. Intervjuerna skedde i Skoghalls lokaler under 
informella former under försommaren 2005. 

När vår teoretiska förståelse för problematiken ökade och frågeställningen mognat 
skickade vi ett brev med förberedande frågeställningar runt de olika artiklarna som skulle 
undersökas. Dessa frågeställningar var av mycket allmän karaktär för att inte styra 
undersökningen åt någon specifik riktning. De olika artiklarna diskuterades sedan 
ingående under våra gruppsamtal.  

Den intervjuteknik som vi använt har i och med de förberedande frågorna ett drag av 
struktur men själva genomförandet har skett under informella former som mer varit 
formade som samtal än som utfrågningar. Dessa samtal har båda parter, både vi som 
undersökare och respondenterna, kunnat styra mot frågor som är av större vikt. Våra 
respondenter är experter på området lagerhantering och därför har vi gett dem ett stort 
spelrum när det gäller dessa samtals utformning. Vi har under samtalens gång för 
noggranna anteckningar samt av Skoghall fått skriftliga faktaunderlag gällande de artiklar 
vi undersökt. 

2.3 Trovärdighet i vår undersökning 
I detta avsnitt skall vi visa på de faktorer som kan påverka trovärdigheten i vår 
undersökning.  

Reliabilitet handlar om i vilken grad ett undersökningsresultat kan upprepas om studien 
läggs upp på ett likartat sätt. En bra utförd undersökning påverkas inte av vem som utför 
den eller under vilka omständigheter den sker.11 Reliabiliteten bestäms av hur 
mätningarna utförs och hur noggrann undersökaren är vid bearbetningen av 
informationen. 

Faktorer som kan ha påverkat reliabiliteten i vår undersökning kan ha varit stress eller 
tidsbrist hos våra respondenter. Omständigheter som kan ha påverkat undersökningen 
positivt kan ha varit den informella formen på intervjuerna som gör att respondenterna 
känner sig avslappnade och därför inte känner sig ”förhörda” och därmed känner sig mer 
bekväma att prata och associera fritt. Intervjuerna var förberedda med frågor så att 

 
11 Christensen et al, 2001, sid 308 
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respondenterna fick en chans att ta reda på informationen innan intervjun. För att höja 
reliabiliteten har vi försökt undvika ledande frågor till respondenterna. Vi har under 
intervjuerna hört oss för med respondenterna att vi uppfattat svaren rätt och därmed 
försökt att undvika tolkningsfel.  

Vårt urval av undersökningsobjekt kan påverka reliabiliteten då det inte är gjort efter 
någon statistisk modell utan att Stora Enso valde några artiklar utefter deras kritikalitet 
för processen.  

2.3.2 Validitet 

                                                     

Validiteten visar trovärdighet vilket innebär hur väl undersökningen och dess resultat 
överensstämmer med verkligheten. Detta brukar kallas inre validitet. Yttre validitet 
handlar om graden av generaliseringsbarhet.12 Den inre validiteten handlar om att vi 
ställer rätt frågor till rätt personer. De frågor vi ställde var utformade efter våra kunskaper 
inom företagsekonomi samt formade av de diskussioner som vi fört med respondenterna. 

Vid en kvalitativ undersökning kan inte resultatet presenteras som en absolut sanning, 
därför kan aldrig en hundraprocentig validitet uppnås. Den yttre validiteten påverkas av 
att respondenterna kan ljuga, minnas fel, eller att så kallad intervjueffekt uppstår. 
Intervjueffekt kan uppstå på grund av intervjuarens omedvetna val av tonfall eller ordval 
vilket får respondenten att svara på ett sätt som denne inte gjort annars. Respondenten 
kan uppleva ett tryck och svara på det sätt den tror att intervjuaren vill höra. För att öka 
vår undersöknings validitet har vi regelbundet kontrollerat den data som samlats in är 
tolkad och återgiven korrekt av oss. En kvalitativ explorativ ansats av en undersökning 
ger sällan resultat med hög validitet men vi har med ovan beskrivna åtgärder försökt höja 
validiteten i undersökningen.  

Vår undersökning syftar inte till att lösa alla problem rörande inköp av reservdelar utan 
att endast närmare titta på fenomenet. Denna löst hållna studie medför således att det inte 
går att göra några större generaliseringar utifrån våra resultat även om de i vissa fall kan 
ses som en relevant fingervisning om en användbar metodik eller stomme till ett mer 
praktiskt utformat verktyg användbart hos till exempel en inköps- eller lageravdelning. 

 

 
12 Christensen et al, 2001, sid 309 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel redovisar vi den teori som vi anser nödvändig för att skapa en djupare 
förståelse av undersökningen genom att förklara de teoretiska ansatser som vi använt för 
vår analys och slutsats.  

3.1 Klassificeringsmetoder 
Att hantera ett stort lager kan förenklas genom att dela in de olika artiklarna i klasser. 
Utan klassificering skulle företaget tvingas att behandla varje artikel i lagret individuellt 
medan de med klassificeringen kan dela in artiklar med liknande egenskaper i mindre 
homogena grupper. Efter vilka egenskaper som artiklarna delas in varierar mellan de 
olika modellerna. Olika exempel på indelningsparametrar kan vara; efterfrågan, pris eller 
kritikalitet. 

3.1.1 ABC-klassificering 

3.1.2 

                                                     

Ett sätt att klassificera artiklar är att ordna dem efter hur stor efterfrågan de har. Detta 
görs enligt ABC-klassificering som i grund och botten bygger på Paretos 80/20 princip.13 
Artiklarna delas upp i antingen A, B eller C beroende på hur stort värde det är på artikeln, 
detta värde fås fram genom att multiplicera enhetskostanden med den årliga efterfrågan.14  

A-artiklar står för 75-80 % av värdet av lagret men representerar endast 10-15% av 
antalet artiklar. Dessa varor är vitala och omsätts ofta och därför är det viktigt att 
administrationen kring dessa varor är uppdaterad och korrekt. 

B-artiklar står för ungefär 10-15 % av värdet och cirka 20-25 % av antalet artiklar, dessa 
artiklar går den gyllene medelvägen både vad det gäller värde och antal.  

C-artiklar har lågt värde och står för cirka 5-10 % av efterfrågan men de representerar 
60-65% av lagrets artiklar. Ett annat ord för c-artiklar är ”Slow Moving Spare Part” som 
av Razi & Tarn definieras som en artikel som under en period om 24 månader haft en 
lägre efterfrågan än 50 enheter.15

Vissa företag har förutom dessa även D-artiklar eller ”dogs” vilka representerar de 
artiklar som inte behövs i lagret men som finns där ändå. 

ABC-klassificeringen har brister eftersom att en lagerartikels signifikans för 
produktionen inte avgörs enbart av artikelns kostnad eller efterfrågefrekvens. 

Flores och Whybarks kompletterade ABC-klassificering 
Den typ av ABC-klassificering som enbart bygger på lagerhållningskostnader kan och 
behövs ofta kompletteras med fler variabler såsom efterfrågans förutsägbarhet, objektets 

 
13 Aichlmayr, 2002, sid 39 
14 Iyer, 2004, sid 51 
15 Razi & Tarn, 2003, sid 117 
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livslängd, samt kostnader relaterade till avsaknad av enheten i lager. När hänsyn till allt 
detta är taget så kan det i vissa fall vara att någon annan variabel än just kostnaden för att 
hålla artikeln i lager väger tyngre.16

Ett antal kriterier som inte är rena lagerhållningskostnader har identifierats inom 
hanteringen av reservdelar bland dessa finns inkurans, leveranstid, tillgänglighet, 
möjlighet till substitut samt kritikalitet.  

Flores och Whybark sökte svar på sina frågor genom att testa sina teorier på två olika 
organisationer, en inom service och en som tillverkar kapitalvaror för konsumenter. I 
diskussioner med undersökningsobjekten så bedömdes reservdelarnas kritikalitet som den 
viktigaste parametern.17 Testet utfördes genom att det valdes över hundra artiklar från 
varje organisation. Efter urvalet så skulle organisationerna fördela artiklarna via ABC-
klassificering beroende på kostnader. I nästa steg så önskade Flores och Whybark att de 
ansvariga för lagret skulle klassificera artiklarna efter kritikalitet, med detta menade de 
att alla faktorer som kunde ha inverkan på kritikaliteten. Artiklarna skulle klassificeras 
som I, II eller III där I är mest kritisk och III som ickekritisk.18

När klassificeringen av både kritikalitet och kostnad var utförd så fick de fram en matris 
bestående av kritikalitet och kostnad bestående av nio fält. 

AA

C

B

A

CCCCBB

CCBBAA

BBAA

IIIIII

 

Figur 1: Flores & Whybarks kategorimatris 

För att minska mängden data som kan utläsas ur matrisen till en hanterbar mängd så 
konstaterade de ett behov att kombinera ihop de olika kriterierna. De valde att kombinera 
ihop de nio fälten till tre olika kategorier betecknade: AA, BB och CC. I kategori AA 
finns de artiklar som i matrisen hamnade under AI, AII och BI, i kategori BB finns de 
artiklar som i matrisen hamnade under AIII, BII och CI och i kategori CC finns de 
artiklar som i matrisen hamnade under BIII, CII och CIII. 

                                                      
16 Flores, Whybark, 1988, sid 191 
17 Flores, Whybark, 1988, sid 192 
18 Flores, Whybark, 1988, sid 192f 
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När klassificeringen var sammanställd så utarbetades specifika rutiner för de olika 
kategorierna, de rutiner som utarbetades var: hur ofta de skulle räknas, vilken 
orderstorlek de skulle ha, vilket säkerhetslager som skulle finnas och hur ofta som de 
skulle ses över för omklassificering. 
 

Beslut/ 
Kategori AA BB CC 

Frekvens Månadsvis Var 6 månad Årligen 

Orderkvantitet Liten för kostsamma enheter Medium EOQ-baserad Stora kvantiteter 

Säkerhetslager Stort för kritiska enheter Stort för kritiska enheter Lågt eller inget 

Återklssificeringstidpunkt Var 6 månad Var 6 månad Årligen 
    

Figur 2: Flores & Whybarks beslutstabell 

 

Flores och Whybark fann att i båda organisationerna som de arbetade med så lyckades 
ledningen klassificera artiklarna som användes i experimentet, de lyckades också att få 
med kriterier som tidigare har varit svåra att få med i ABC-klassificering utan att få så 
mycket data att den blev svårhanterad. De slutsatser som Flores och Whybark drog var att 
det finns fler kriterier än lagerhållningskostnader som är viktiga när man hanterar lager 
och att det är viktigt att hantera lager på ett sätt som passar viktigheten av artikeln vare 
sig det handlar om kostnad eller något annat kriterium. 

3.1.3 Duchessis syn på klassificering 
Duchessi har presenterat en klassificeringsmetod som på många sätt liknar Flores & 
Whybarks metod. Själva metoden är således av mindre vikt att beskriva men Duchessis 
synsätt på hur en klassificeringsansats är i sammanhanget relevant så nedan följer en 
beskrivning av Duchessis två ansatser. 

”Bottom-up” ansats 
Ansatsen går ut på att företagen bedömer graden av kritikalitet hos en artikel utifrån 
historiska data, erfarenheter och intuition. Detta gör att ansatsen är vanlig hos företag då 
den är ett naturligt tillvägagångssätt som lätt kan uppstå om mer sofistikerade rutiner 
saknas. Metoden som till stor del förlitar sig på de anställdas erfarenheter och intuition 
medför att det finns lite data att utveckla mer förfinade klassificeringsmetoder. Denna 
metod att se på lagerinköpen medför ett negativt urval eftersom artiklar som tidigare 
fallerat kommer att flaggas som artiklar med större risk för haveri än vad den risken 
kanske är i verkligheten. Vissa artiklar kommer således att få mer uppmärksamhet än vad 
de behöver medan andra kanske förbises trots att ett haveri skulle medföra allvarliga 
konsekvenser. 

Det vanliga sättet att klassificera artiklar går ofta ut på att nyckelpersoner i företaget 
tillsammans gör en bedömning av en artikels kritikalitet. Dessa nyckelpersoner kan ha 
befattningar som inköpare, driftsingenjörer eller personal som arbetar med 
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kvalitetskontroll. Den subjektiva bedömning som nyckelpersonerna gör är baserad på den 
kunskap och de erfarenheter som de har fått genom arbetet. Detta är ofta en relativt bra 
metod men det finns också nackdelar som att det ibland kan vara svårt för 
nyckelpersonerna att ge en entydig bild av en artikels kritikalitet med oenighet som 
konsekvens.19  

”Top-down” ansats 
Då ”bottom-up” ansatsen i stort bygger på subjektiva bedömningar och antaganden är 
”top-down” ett annat angreppssätt då den i stället för ad hoc-lösningar består av några 
enkla regler och tillvägagångssätt för att klassificera samtliga lagervaror enskilt eller 
grupperade. Ansatsen består av fyra olika steg.20  

1. Utveckla en klassificeringsmetod 

2. Tilldela ansvar av kontroll för de olika kategorierna 

3. Välj lämpliga system för ledning och kontroll 

4. Implementering 

 
Steg ett innebär att artiklarna delas in i ett antal olika homogena klasser. De olika 
klasserna eller kategorierna kännetecknas av att artiklarna i respektive kategori har 
liknande kostnader och prestationsegenskaper vilket möjliggör att artiklar kan 
differentieras genom kategorisering. Artiklar som befinner sig i gränslandet mellan två 
kategorier bör studeras lite närmare för att undvika att en kritisk artikel klassificeras med 
lägre kritikalitet än vad den i verkligheten har. 

I steg två tilldelas ansvar för kontrollfunktioner av artiklarna, kontrollfunktionerna 
bestäms av kategorins kritikalitet. För artiklar med hög kritikalitet kan exempel på dessa 
kontrollfunktioner vara; dagliga kontroller av artiklar i produktionen, frekventa kontroller 
av artiklarna i lagret och uppföljning av aktiviteter rörande artiklarna. För artiklar av 
mindre vikt för produktionen är det tänkbart att kontroller inte är lika angelägna. 

Steg tre innebär val och utveckling av de system som skall styra lagerhanteringen. 
Förutom tekniska hjälpmedel i form av informationssystem handlar det även om 
inköpsrutiner och ansvarsfördelningar samt i vissa fall lagernivåer, beställningspunkter 
och andra parametrar som kan vara av vikt.  

Steg fyra är implementeringen av steg ett till tre. För att lagerhanteringen skall bli 
effektiv bör alla aktiviteter som kan tänkas hjälpa den genomföras. Det kan handla om 
omorganisationer och tilldelning av ansvarsområden. 

                                                      
19 Duchessi et al, 1988, sid 12 
20 Duchessi et al, 1988, sid 13 
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3.2 Organisationer och kunskap 
En av grundstenarna inom kunskapshanteringsteorierna är att organisationer är sociala 
formationer vilka kontrollerar stora mängder kunskap så väl som möjligheterna att 
utveckla, dela med sig av kunskapen eller omforma kunskapen till marknadsmöjligheter 
eller andra former av kunskap.21

3.2.1 

3.2.2 

3.3.1 

                                                     

Kodifierad kunskap 
Kodifierad kunskap är den typ av kunskap som finns nedtecknad på något vis. Kunskap 
som finns nedtecknad kan brytas ner i mindre beståndsdelar och från dessa så kan olika 
teknologiska system byggas. Styrkan med kodifierad kunskap finns i möjligheterna att 
dokumentera den vilket leder till att specifika människor i organisationen inte blir 
oumbärliga för att kunskaper försvinner om dessa människor försvinner.22

Ickekodifierad kunskap 
Ickekodifierad kunskap är den kunskap som inte finns nedtecknad utan sprids genom 
mellanmänskliga interaktioner såsom tal. Det viktigaste är inte bara vad som sägs utan 
också hur det sägs. När människor pratar så handlar det om hur informationen bearbetas, 
mottagarparten i ett samtal kommer att bearbeta den information som mottages med hjälp 
av sina egna preferenser och kunskaper inom området samt på vilket vis som den 
utdelande parten säger det.23

3.3 Kontrollsystem för lagervaror  
Ett lager inom en processindustri kan innehålla flera tusentals artiklar där lejonparten 
utgörs av reservdelar. Dessa reservdelar måste övervakas på ett effektivt sätt. Det är av 
vikt att information om varje del samlas för att detta skall kunna ske, ett sätt att göra detta 
är att upprätta en så kallad SPIL (Spare Part Interchangeability List). Att införa ett 
kontrollsystem för lagervarorna är inte en engångsoperation utan det är en ständigt 
pågående process. Nya artiklar skall läggas till och gamla skall urfasas ur lagret när de 
inte längre behövs. Många av de parametrar som SPILEN innehåller är dessutom 
dynamiska varför det blir av vikt att ofta uppdatera dessa. Alla artiklar i SPILEN skall 
noteras med id-nummer, konstruktionsmaterial, ritningsnummer samt alla eventuella data 
rörande en artikels specifikation. Detta gör det möjligt att snabbt få en korrekt 
beskrivning av artikeln vilket minskar risken för fel i reparation eller vid beställning från 
tillverkaren.24

Enkel Economic Order Quantity modell 
Denna modell används för att bestämma den orderstorlek som minimerar den årliga 
lagerhållningskostnaden samt orderkostnaderna. Den enkla modellen EOQ-modellen 
innehåller ett antal antaganden, dessa är: 

 
21 Kalling, Styhre, 2003, sid 60 
22 Kalling, Styhre, 2003, sid 63 
23 Kalling, Styhre, 2003, sid 66ff 
24 Iyer, 2004, sid 48 
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1. Endast en produkt är involverad. 

2. Årlig efterfrågan är känd. 

3. Efterfrågan är jämt utspridd över året så efterfrågan är relativt konstant. 

4. Ledtiden är konstant. 

5. Varje leverans kommer vid ett tillfälle. 

6. Det finns inga mängdrabatter. 

När EOQ används så antas att order och användning sker i cykler, dessa cykler börjar 
med att en leverans mottages och att denna leverans sedan förbrukas i en konstant takt. 
När lagret uppgår till en lagom mängd för att räcka under ledtiden så läggs en beställning 
på ett antal nya enheter. Med tanke på vilka antaganden som finns så kommer detta leda 
till att när den nya leveransen mottages så är lagret nere på nivån för säkerhetslagret. På 
detta vis kommer företaget inte ha något överskott av produkter i lager och inte heller 
något underskott. 

EOQ skall reflektera en balans mellan orderkostnader och lagerhållningskostnader. Detta 
sker genom att orderkvantiteter blir mindre. Det medför att lagerhållningskostnaderna 
minskar medan kostnaderna för att beställa stiger på grund av ökat antal beställningar. 
Motpolen till detta är större orderkvantiteter som i sin tur leder till färre beställningar men 
ökande lagerhållningskostnader. Så vad som eftersöks är en orderkvantitet som inte leder 
till för många leveranser men inte heller för stort lager.25

La
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Orderkvantitet Q

Orderpunkt R

Order

Ledtid

Leverans Order

Ledtid

Leverans Order

Ledtid

Leverans Tid  

Figur 3: Principiellt EOQ-diagram 

                                                      
25 Stevenson, 2005, sid 492f 
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3.4 Tidsseriebaserade prognosmetoder 
Tidsserier är observationer som är gjorda med jämna mellanrum, till exempel varje 
timme, varje dag eller varje vecka. Prognosmetoder som bygger på tidsserier utgår ifrån 
att framtida variabler går att finna med hjälp av vad som har hänt tidigare. 

När tidsserier skall analyseras så gäller det att identifiera de underliggande uppträdandena 
för serien. Detta genomförs enklas genom att analysera tillgängliga data för att upptäcka 
mönster. De mönster som kan skönjas kan vara av följande typer; trender, 
säsongsvariationer eller cykler. Det kan även uppstå sådant som kan ses som 
oregelbundna variationer och slumpmässiga variationer. 

Trender är långsiktiga variationer i utvecklingen som kan vara både uppåt och neråt. 

Säsongsvariationer är kortsiktiga relativt fast återkommande variationer oftast kopplade 
till årstider eller tid på dygnet. 

Cykler är återkommande variationer som varar över en tidsperiod, vilka kan vara 
kopplade till ekonomiska och politiska variabler. 

Oregelbundna variationer är variationer som bygger på ovanliga omständigheter såsom 
hårt väder eller annat som inte går att förutse. Dessa typer av variationer bör identifieras 
och sedan tas bort från dataunderlaget. 

Slumpmässiga variationer är allt som inte passar in på någon av ovanstående 
definitioner.26

3.4.1 

                                                     

Naiv metod 
Naiv metod bygger på observationer från föregående period eller säsong. Om de data som 
finns att tillgå är stabila så kommer den mängd som var föregående periods resultat vara 
prognosen för nästa period. Denna metod går även att använda om det finns trender 
inblandade, då kommer den ökning som var mellan de två föregående perioderna att bli 
den prognostiserade ökningen för nästa period. 

Fördelarna med denna metod är att den är enkel att använda, den kostar nästan ingenting 
att utföra och den är enkel att förstå. De största nackdelarna med metoden är att den kan 
verka för enkel och det kan vara svårt att få korrekta prognoser. Om dessa delar är 
invägda och prognoserna som framkommer av metoden är tillräckligt korrekta så bör 
denna teknik övervägas.27

 

 
26 Stevenson, 2005, sid 70 
27 Stevenson, 2005, sid 70f 
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3.4.2 

3.4.3 Exponentialutjämning 

3.5.1 

3.5.2 

                                                     

Glidande medelvärde 
Glidande medelvärde bygger på användande av data från flera föregående perioder för att 
skapa en prognos för nästkommande period. När naiv metod används så kommer alltid 
prognoserna att ligga en period sent, om däremot ett glidande medelvärde används så 
kommer prognoserna att bli lite mer utjämnade och möjligheten att resultatet kommer 
stämma ökar. 

Glidande medelvärde går att bygga ut så att det använder vikter för de föregående 
perioderna, detta kallas viktat glidande medelvärde. Det viktade glidande medelvärdet 
leder till att de senaste värdena kommer att få en högre vikt vilket teoretiskt sätt bör ge ett 
bättre resultat. Vilka vikter som bör användas handlar om att testa och se vad som leder 
till ett bra resultat.28

Exponentialutjämning är en mer avancerad modell av flytande medelvärde som bygger 
på den tidigare prognosen samt en procentuell del av skillnaden mellan prognosen och 
det verkliga värdet vid en tidpunkt. Tiden det tar för att justera fel som uppstår beror på 
utjämningskonstanten som används. Hur utjämningskonstanten bestäms handlar om att 
testa och se vad som är en bra konstant. Det som söks när konstanten skall bestämmas är 
ett värde som ger fördelar i utjämningen av slumpmässiga variationer men också svarar 
mot riktiga förändringar.29

3.5 Omdömesbaserade prognosmetoder 
Omdömesbaserade prognosmetoder grundas på hur beslutsfattarna uppfattar framtiden. 
Dessa antaganden om hur beslutsfattarna tolkar hur framtiden kommer att se ut 
kombinerat med deras vetskap om vilka åtgärder som bör användas vid olika situationer 
leder till prognosen.  

Exekutiv ståndpunkt 
Exekutiv ståndpunkt går ut på att en mindre grupp människor bestående av chefer eller 
experter tillsammans kommer fram till en prognos. I prognosen vägs de olika personernas 
åsikter in och den kan kombineras med statistiska modeller för att nå ett bättre resultat. 

Delphimetoden 
Metoden bygger på att en serie enkäter skickas till individer som har kunskapen och 
förutsättningar att bidra med meningsfulla åsikter. Svaren på enkäterna hålls anonyma 
vilket oftast leder till mer ärliga svar. Anonymiteten medverkar också till att alla åsikter 
värderas lika. Varje ny enkät bygger på svaren från föregående enkäter, på detta vis så 
leder det till att ett större spektrum av information kan samlas in. Målet med en 
Delphiundersökning är att nå en konsensusprognos. Delphimetoden används oftast för 

 
28 Stevenson, 2005, sid 72ff 
29 Stevenson, 2005, sid 75f 
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långsiktiga engångsprognoser där nästan inga information finns att tillgå och den data 
som finns att tillgå är dyr att anskaffa. 

3.6 Utröna reservdelens karaktäristika och kritikalitet 
Att dela in reservdelar i olika kategorier möjliggör ett mer förebyggande sätt att styra 
reservdelslagret. En sådan kategorisering kan delas in i fyra olika element: struktur på 
lagerhållningen, positionen av lager, ansvarsfördelning av kontroll och regelverk för 
kontroll av materialflödet. För att utröna vilken kontrollkaraktäristik som är den mest 
relevanta analyseras artikeln mot de olika elementen. Några exempel på olika 
kontrollkaraktäristika kan vara, kritikalitet, säregenhet, efterfrågan och värde. 

3.6.1 

3.6.2 

                                                     

Processkritikalitet 
Kritikaliteten hos en artikel härrör till de konsekvenser som uppstår om den fallerar, 
denna kritikalitet kan kallas processkritikalitet. Om en kritisk artikel fallerar kan det snart 
bli mycket ekonomiskt kännbart för företaget. I detta läge står det klart att ABC-
klassificeringen är otillräcklig då den endast tar hänsyn till kostnad och efterfrågan. 
Kritikalitet kan förenklat förklaras som kostnader för stopp av processen, men 
verkligheten låter sig dock inte förklaras så enkelt då det kan vara mycket svårt att mäta 
den kostnaden. En mer praktiskt orienterad ansats till att definiera kritikaliteten kan vara 
att göra det efter hur lång tid det tar att återställa processen. Exempel på hur tid kan 
användas som mått på kritikalitet:30

Första graden: Artikeln reservdelar skall finnas tillgänglig och felet ska åtgärdas 
omgående. 

Andra graden: Felet kan lösas temporärt till dess att reservdelar finns att tillgå. 

Tredje graden: Felet är inte kritiskt för processen och det är inte viktigt att reservdelar 
kommer fram fort. 

Kontrollkritikalitet 
Kontrollkritikaliteten tar inte hänsyn till de konsekvenser som uppstår vid ett haveri utan 
till möjligheterna att kontrollera situationen. Exempel på de olika faktorerna kan vara 
förutsägbarhet av haveriet, tillgång till leverantörer av reservdelar och ledtid på 
reservdelen. Genom att kombinera processkritikaliteten med kontrollkritikaliteten kan 
artiklarna klassificeras på ett effektivt sätt, artiklar som måste åtgärdas omgående bör 
finnas i ett lokalt lager medan artiklar där behovet inte är omgående kan ett centraliserat 
lager eller någon form av VMI (Vendor Managed Inventory) vara den bästa lösningen. 

 

 
30 Huiskonen, 2001, sid 129 
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3.6.3 

3.6.4 

3.6.5 

3.6.6 

                                                     

Säregenhet hos lagerartikeln 
En artikels säregenhet är en annan relevant faktor vid klassificering av lagerartiklar. Om 
en artikel är av standardkaraktär finns det sannolikt ett flertal leverantörer som omgående 
kan leverera. Om artikeln istället är en skräddarsydd komponent som tillverkas av en 
enda leverantör blir situationen lätt omvänd. Det är ovanligt att leverantörer av de 
skräddarsydda produkterna är intresserade av att lagerföra dessa, ansvaret för 
reservdelarna hamnar hos köparen. 31

Artikelns efterfrågemönster 
Lagerartikelns efterfrågemönster avser aspekter av volym och förutsägbarhet. Enkelt kan 
lagerartiklar delas in i två kategorier; de med till synes slumpartad efterfrågan och de med 
förutsägbar efterfrågan. Eftersom reservdelslager ofta består av ett större antal artiklar 
med liten och till synes oförutsägbar efterfrågan blir det viktigt med säkerhetslager. Av 
den orsaken att artiklarna ofta har låg efterfrågan finns det sällan intresse från 
leverantörerna att tillhandahålla lagertjänster så faller allt ansvar hos slutanvändaren. För 
ett större företag med flera produktionsanläggningar finns det är en poäng med att placera 
en stor del av dessa artiklar i ett centrallager för att kunna utnyttja stordriftsfördelar trots 
den låga efterfrågan.32

Reservdelens värde 
Värdet på en reservdel är ett användbart karaktäristika vid lagerföring. En artikel med 
högt värde är vid första anblicken oattraktiv att lagerföra då kapitalbindningen blir för 
hög. Dock kan det i vissa fall vara den enda lösningen då en artikel exempelvis är 
skräddarsydd. Vid en sådan situation får företaget försöka hitta lösningar för att minska 
effekterna av kapitalbindningen. Olika exempel på det kan vara centraliserad lagerföring 
eller fördjupade samarbeten med leverantören gällande VMI eller ett avtal om 
exempelvis leveransgaranti. Artiklar med lågt värde kräver att lagerföringen av dessa blir 
effektiv så att inte kostnaderna för administration stiger oproportionerligt i förhållande till 
värdet av reservdelarna.33

Lagercentralisering 
Det finns stordriftsfördelar att uppnå om en centralisering av lager och distribution 
skapas, dessa stordriftsfördelar är motsvarande de som kan uppnås inom tillverkning. De 
fördelar som kan uppnås med ett centrallager är en möjlighet att ha större ordervolymer, 
samt att möjligheter att skapa effektivare hanteringssystem finns. Det finns även en 
möjlighet att kapitalbindningen minskar om ett centrallager används. Detta sker genom 
en minskning av det totala lagret som behövs motsvarande om ett antal decentraliserade 
lager används.34

 
31 Huiskonen, 2001, sid 129 
32 Huiskonen, 2001, sid 129f 
33 Huiskonen, 2001, sid 130 
34 Mattson, 2002, sid 26 

 18 



~   Teoretisk referensram   ~ 

Det finns andra skäl till att omstrukturera lager, bland dessa återfinns effektiviseringen av 
transportsystem, utnyttjande av tredjepartslogistikföretag samt förbättrade möjligheter för 
behandling och transport av information. Den mer effektiva lagerhållningen har 
tillsammans med minskade kostnader för transporter har lett till att det inte längre är lika 
viktigt med ett lager nära slutanvändaren.35

3.7 Strategier för utveckling av reservdelslogistik 
De tidigare beskrivna situationerna med olika karaktäristika och attribut hos de olika 
reservdelarna gör det möjligt att kombinera i otaliga varianter. En otydlig och krånglig 
lagerhantering skulle i verkligheten bli kontraproduktiv, detta stycke innehåller därför en 
sammanfattning av de viktigaste kombinationerna av kontrollkaraktäristika. Huiskonens 
modell på följande sida delar först in reservdelarna i två kategorier, standarddelar och 
användarspecifika delar.36

3.7.1 

3.7.2 

                                                     

Standarddelar 
För att fastställa den bästa lagerhanteringen av reservdelar för standarddelar delas dessa 
in i en matris där den ena axeln representerar artikelns värde och den andra dess 
kritikalitet. För en artikel med lågt värde och låg kritikalitet bör företaget förenkla 
orderprocessen genom att exempelvis använda sig av automatiserade orderprocesser eller 
outsourcing av lagerkontrollen till leverantören. För en artikel med högt värde men låg 
kritikalitet är den enligt modellen bästa lösningen att inte hålla något lager hos företaget 
utan att lita till leverantörens lager. För artiklar med lågt värde men hög kritikalitet är det 
möjligt att placera artikeln i ett decentraliserat lager med god buffert på säkerhetslagret. 
Högt värde och kritikalitet ger flera möjligheter, vid hög och jämn efterfrågan av artikeln 
är ett optimerat säkerhetslager den önskvärda lösningen. Vid lägre och mindre jämn 
efterfrågan kan tidsgaranterade leveranser från leverantören vara en lösning. Är 
efterfrågan mycket liten kan företag tillsammans med andra företag bilda gemensamma 
lager av de berörda artiklarna.37

Användarspecifika 
Användarspecifika delar ger få möjligheter till variation i lagerhållningen men det modus 
operandi som sannolikt ger bäst resultat är att företaget håller ett eget säkerhetslager med 
såväl kritiska som ickekritiska komponenter. Företaget bör sikta på att bygga partnerskap 
med leverantörer för att på så vis kunna korta ledtiderna. På lång sikt bör företaget i så 
stor utsträckning som möjligt jobba på att standardisera sin maskinpark. 

 

 

 

 
35 Mattson, 2002, sid 26f 
36 Huiskonen, 2001, sid 132 
37 Huiskonen, 2001, sid 132 
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   Kritikalitet  
   Låg Hög 
     

Standarddelar Värde Lågt 
 
 
 
 
Högt 

Förenklad orderprocess 
exempelvis genom automation 
Outsoucring av lagerkontrollen till 
leverantör 
 
Lagerhållning av leverantör 
 

Decentraliserade säkerhetslager 
med stor marginal 
 
 
Optimerat säkerhetslager vid hög 
och jämn efterfrågan 
Tidsgaranterade leveranser från 
leverantör vid lägre och ojämn 
efterfrågan 
Gemensam lagerhållning med 
andra företag vid mycket liten 
efterfrågan 
 

Användarspecifika delar   Användarens egna säkerhetslager kombinerat med partnerskap med 
leverantör för att minska ledtiderna och för prioritet i krissituationer 
På lång sikt standardisering av komponenter 
 

Figur 4: Kategorisering av kontrollsituationer och dess respektive strategier 38

 

                                                      
38 Huiskonen, 2001, sid 132 
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4 Empiri 
Nedan redovisas resultatet av våra intervjuer med personal från Stora Enso Skoghall.  

4.1 Urval av undersökningsobjekt 
De undersökningsobjekt som redovisas nedan har Skoghall valt åt oss, dessa objekt skall 
hjälpa oss att försöka åskådliggöra de olika typer av kritikalitet som reservdelslagret på 
Skoghall skulle kunna delas in i. Vår begränsade kunskap om hur Skoghalls lager är 
uppbyggt medför att vi utifrån dessa data kan anta att undersökningsobjekten är 
representativa för verksamheten. 

4.2 Kritiska reservdelar 
De delar som behandlas under denna rubrik kan ses som mycket kritiska för produktionen 
vid Skoghall, den definition av kritisk som vi använt här innebär att om någon av dessa 
delar havererar så leder det till stora problem i produktionen omgående eller inom några 
timmar. 

4.2.1 Huggmotor 

4.2.2 

Huggmotorn används för att skapa flis som är huvudingrediens i massatillverkningen. 
Motorn tillverkas av ABB eller Siemens och har en leveranstid på cirka sex månader. 
Priset på motorn ligger runt 665 000 kr. Vid ett haveri av huggmotorn så kan 
produktionen fortsätta i cirka tio timmar innan flisreserverna är slut och efter det stannar 
produktionen helt. Vid ett sådant stopp skulle bortfallet i intäkter bli cirka 1 000 000 kr i 
timmen. Att byta huggmotorn tar cirka tio timmar.  

Drop-in paket CD-82 raffinör 
Drop-in paketet är en del som används vid skapandet av CMTP-massa. För tillfället så 
finns det en i lager men den lagerhålls inte av Skoghall utan hos tillverkaren Metso Paper 
i Sundsvall, till en kostnad av 100 000 kr årligen. Detta görs på grund av att denna artikel 
kräver särskilt underhåll. Vid haveri kan drop-in paketet repareras till en kostnad cirka 
1 000 000 kr och det har ett nypris på cirka 5 000 000 kr. Ett haveri leder till 
produktionsbortfall på nitton ton CMTP-massa i timmen. Vid stor beläggning på både 
KM7 och KM8 så stängs KM8 ner, för att kunna hålla full kapacitet på KM7. Detta leder 
till ett intäktsbortfall på ungefär 220 000 kr i timmen. Att byta drop-in paketet tar cirka 
tjugo timmar. 

4.3 Halvkritiska reservdelar 
En halvkritisk reservdel definieras som en del där ett haveri inte omedelbart leder till 
produktionsbortfall utan tidsrymden innan maskinen åtgärdas är lite större än för de 
kritiska delarna. 

 21 



~   Empiri   ~ 

4.3.1 

4.3.2 Luftare 

4.4.1 

4.4.2 Växelinsats 

 Bärrulle till mesaugn 
Bärrullen är en vital del i mesaugnen. Massaprocessen förbrukar kalk som ombildas till 
mesa, i mesaugnen bränns mesan åter till kalk. Det finns en bärrulle i lager hos Skoghall, 
skulle den som används nu haverera kostar en ny cirka 150 000 kr och leveranstiden är 
cirka sex månader. Det går alternativt att laga bärrullen externt till en kostnad av cirka 
50 000 kr. Om bärrullen havererar så kommer inte produktionen att påverkas direkt utan 
de kan köpa kalk och på så vis fortsätta produktionen. Att köpa kalk skapar en kostnad på 
ungefär 3000 kr per timme. Den stopptid som uppstår i mesaugnen när bärrullen skall 
bytas är cirka fem timmar. 

Dessa används för att återsyresätta vatten. Skoghall har sådan i lager, detta beror på att 
Skoghall har fler luftare i bruk än vad myndighetskraven föreskriver, med andra ord är 
reservdelarna redan i drift. Om en luftare skulle haverera så har Skoghall en leveranstid 
på cirka tre månader från tillverkaren Aqua Maskin AB och den kostar runt 250 000 kr. 
Det tar cirka tio timmar att byta en luftare. De kostnader som kan uppstå om 
myndighetskraven ej uppfylls är i form av eventuella miljöskadestånd, någon summa på 
dessa finns inte preciserad. 

4.4 Ickekritiska reservdelar 
Om en del som kan klassificeras som ickekritisk havererar så kommer det inte att påverka 
produktionen på Skoghall nämnvärt. 

Lagring till pumpaxel 
För närvarande finns det en lagring till pumpaxel i lager hos Skoghall. Det finns dock 
ingen reservaxel till lagringen då Stora Ensos policy är att inte ha reservdelar till 
reservdelar. Det finns två olika möjligheter för att skaffa en ny lagring antingen via ABS 
och då med en leveranstid på trettio dagar eller via egentillverkning i Skoghalls verkstad 
och då med en leveranstid på en dag. Reparationstiden för en lagring är ungefär tre 
timmar och kostar cirka 350 kr per timme och under reparationen så påverkas inte 
produktionen alls. 

Skoghall har en växelinsats i lager. Växelinsatsen levereras av Metso Drives AB och har 
en leveranstid på ungefär sex till åtta veckor med en kostnad på 100 000 kr. Om växeln 
som insatsen tillhör skulle haverera så kommer inte produktionen att påverkas nämnvärt. 
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5 Analys 
I detta avsnitt presenterar vi en analys av den empiri och teori som undersökningen 
renderat. En förutsättning för dessa beräkningar är Skoghalls schablon för 
lagerhållningskostnad som beräknas till 20% av inköpspriset årligen. 

5.1 Huggmotor 
Pris 665 000 

Lagerhållningskostnad 665 000 * 0.2 = 133 000 (20% av inköpspriset) 

Kostnad vid stopp 1000 000 /h 

Tid innan stopp 10 h 

Reparationstid 10 h  

 

Timmar

K
os

tn
ad

1

133 000

5432 6 10987 1211

10h 7 min  

Figur 5: Huggmotor 

 

Tidpunkt när stoppkostnader möter lagerhållningskostnaderna 

Lagerhållningskostnad = (x – reparationstid) * stoppkostnad 

( )
( )

min710
133,10

10133,0

0000001*10000133

hx
x
x

x

≈
=

−=

−=
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I huggmotorns fall framgår det att det tar cirka 7 minuter efter det att flislagret tagit slut 
innan hela den årliga lagerhållningskostnaden uppnåtts. Det innebär att en artikel med en 
kritikalitet likvärdig med huggmotorn måste lagerhållas så att den snabbt kan ersättas, 
annars kommer kostnaderna snabbt bli enorma. Betänk att om det inte skulle finnas någon 
huggmotor i lagret och det enda alternativet skulle vara att beställa en ny med sex månaders 
leveranstid så skulle stoppkostnaden uppgå till hela 4,3 miljarder kr (4320h * 1 miljon kr) 
Den årliga lagerhållningskostnaden på 133 000 kan tänkas verka vara mycket pengar att 
lägga på lagerhållning men betänk då att den totala kostnaden för att ha huggmotorn i lager 
i 100 år blir 13,3 miljoner vilket i motsvarar ett stopp på 13h och 18 minuter. 

5.2 Drop-in-paket 
Pris 5 000 000 

Lagerhållningskostnad 100 000 

Kostnad vid stopp 220 000 /h 

Tid innan stopp (i modellen uppskattat till 10h) 

Reparationstid 20 h  

 

Timmar

K
os

tn
ad

1

100 000

5432 6 10987 1211

10h 27 min  

Figur 6: Drop-in-paket 
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Tidpunkt när stoppkostnader möter lagerhållningskostnaderna 

Lagerhållningskostnad = (x – reparationstid) * stoppkostnad 

( )
( )

min2720
45,20

2045,0

000220*20000100

hx
x
x

x

≈
=

−=

−=

 

I drop-in-paketets fall framgår det att det tar cirka 27 minuter efter det att CMTP-massan 
tagit slut innan hela den årliga lagerhållningskostnaden uppnåtts. Det tar cirka 20 timmar 
att reparera drop-in-paketet och eftersom det tar 10 timmar att få det från dess lagerplats i 
Sundvall ger det en maximal bytestid på 30 timmar. Som en följd av det bör det alltså 
finnas 30 timmars förbrukning av CMTP-massa som buffert för att klara ett eventuellt 
stopp. 

5.3 Bärrulle 
Pris 150 000 

Lagerhållningskostnad 150 000 * 0.2 = 30 000 

Kostnad vid stopp 3 000 /h 

Tid innan stopp Stopp betyder här att kalk köps 

Reparationstid 5 h  

 

Timmar

K
os

tn
ad

1

30 000

5432 6 10987 1211  

Figur 7: Bärrulle 
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Tidpunkt när stoppkostnader möter lagerhållningskostnaderna 

Lagerhållningskostnad = x* stoppkostnad 

hx
x

x

10
10

0003*00030

=
=

=

 

I bärrullens fall framgår det att det tar cirka 15 timmar efter haveri kommer kostanden för 
att köpa kalk bli jämnstor med lagerhållningskostnaden för ett år. Det innebär att en artikel 
som inte har hög kritikalitet kommer att behöva lagerhållas om kostnaderna för stopp blir 
stora relativt snabbt. I bärrullens fall så finns alternativet att laga i det läget när den har 
havererat, detta kostar ungefär 50 000 kr och i det läget när det tar sex månader för en ny 
att anlända kommer det troligtvis vara värt att reparera den havererade enheten för att ha i 
reserv till dess att den nya enheten anländer. Ovanstående syn gäller om en reparation av 
bärrullen inte leder till att bärrullen återfår full brukbarhet. Kostnaderna som skulle uppstå 
om bärrullen inte lagerhålls och en ny måste beställas med en ledtid på sex månader skulle 
uppgå till 10,26 miljoner kr (4320h * 3000 kr). 

5.4 Luftare 
Luftaren påverkar inte produktionen och finns därför inte i lager hos Skoghall, dock så 
finns det fler luftare i bruk än vad myndigheterna föreskriver på så sätt är lagret redan i 
bruk. Leveranstiden är 3 månader och priset för en ny luftare är cirka 250 000 kr. De 
eventuella kostnader som skulle kunna tänkas uppstå ifall myndigheternas krav inte 
efterlevs är vite. Eftersom vi saknar uppgifter på hur stort ett vite är för att ha för få luftare i 
drift kan vi inte ge en definitiv bild på lagersituationen för luftarna. Ett högt vite är ett 
incitament för att ha extra luftare i drift, dessutom kan det bidra till Stora Ensos image som 
ett miljömedvetet och ansvarstagande företag. Om vitet är lågt så finns det en möjlighet att 
acceptera vitet under leveranstiden på tre månader men med eventuell miljömässig badwill 
som följd.. 

5.5 Lagring till pumpaxel 
Lagringen till pumpaxel borde inte ligga i lager då den inte på något nämnvärt sätt påverkar 
produktionen på Skoghall. Särskilt inte om det är så att den lagring som kan tillverkas på 
Skoghall inte leder till att några garantiåtaganden från leverantören bryts.  

5.6 Växelinsats 
Ett haveri på växelinsatsen leder inte till några produktionsstopp för Skoghall och den skall 
därför inte ligga i lager. Att inte lagerföra växelinsatsen gör att Skoghall kan undvika en 
lagerhållningskostnad om 20 000 kr/år.  
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5.7 De icke tillämpbara teorierna 
Det florerar många teorier och modeller som alla framställs som användbara vid 
lagerföring och klassificering av reservdelar. Vi menar dock att det stora flertalet av dessa 
modeller inte är praktiskt tillämpbara i verklighetens reservdelslager. Modeller som förlitar 
sig på statistiska modeller och historiska data kan ha fel vilket i det långa loppet kan skapa 
ett förvuxet och ineffektivt lager. Den måhända pessimistiska inledningen på detta avsnitt 
skvallrar om vad som komma skall, nämligen en genomgång av ett flertal modeller och 
förklaringar samt varför dessa icke är lämpliga vid lagerhantering av reservdelar. 

5.7.1 

5.7.2 EOQ 

ABC-klassificering och dess varianter 
Att använda ABC-klassificering för reservdelar kommer att medföra en del problem 
eftersom den kommer att ge felklassificeringar då det i verkligheten finns fler parametrar 
än kostnad och efterfrågan att ta hänsyn till. Själva klassificeringen där artiklarna skall 
delas upp i A, B eller C-artiklar utgår oftast ifrån artikelns efterfrågan och säger ingenting 
om en artikels signifikans för processen. I Skoghalls fall kan det innebära att en artikel med 
låg efterfrågan som inte bedöms som särskilt viktig för processen i själva verket är mycket 
vital för processen och vid ett haveri skulle orsaka ett stopp på båda kartongmaskinerna 
med kostnader som närmar sig en miljon kronor i timmen.  

Problemet med att ABC-klassificeringen är blind i vissa avseenden är naturligtvis inte 
okänt för forskarvärlden och det har gjorts försök att modifiera den genom att lägga till fler 
kriterier. Både Duchessi och Flores & Whybark har presenterat egna varianter av 
kompletterad ABC-klassificering. De skiljer sig åt men de liknar även varandra på flera 
sätt. Slutresultatet av båda varianterna är en matris som kan användas som ett hjälpmedel 
för att fastställa olika parametrar såsom orderkvantitet, orderfrekvens, säkerhetslager och 
återklassificeringspunkt. Det viktiga i modellerna är klassificeringen och den är i båda fall 
omdömesbaserad.  

Dilemmat med de frågor som den kompletterade ABC-klassificeringen ger svar på är att de 
enligt vårt sätt att se på reservdelshantering dras med för stor felmarginal. Det finns 
ingenting som säger att reservdelar med en efterfrågan som till synes styrs av slumpen kan 
begagna sig av dessa modeller som till en början utvecklats ur ett synsätt där efterfrågan 
och orderfrekvenser är konstanter. En reservdels efterfrågan kan med hjälp av statistiska 
modeller förutsägas någotsånär, men vilket företag är villigt att använda sig av någonting 
som inte fungerar helt och fullt? Ponera att en reservdel kostar 1 miljon i inköp och att det 
ligger en i lagret redan, ska då företaget köpa in en till om modellen säger det?  

Att använda EOQ för att bedöma hur stora kvantiteter som skall beställas faller på att de 
grundstenar som EOQ är uppbyggda av saknas, det vill säga att den årliga efterfrågan är 
okänd och den efterfrågan som finns är inte jämt utspridd över året. Även om det vore så 
att dessa antaganden stämde så skulle det vara svårt att använda EOQ. Detta på grund av att 
de kvantiteter som vi diskuterar är så pass små att det inte finns någon anledning att 
beställa mer än ett fåtal åt gången. EOQs egentliga användningsområde är att minimera den 
årliga lagerhållningskostnaden samt den årliga orderkostnaden, detta är dock inte något 
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som Skoghall har nytta av när det gäller reservdelar då dessa delar har så liten efterfrågan 
och kostnaderna för att inte ha en del i lager vid eventuellt haveri är så stora att det inte är 
ett alternativ att inte ha någon del i lager. 

5.7.3 

5.8.1 

Tidsseriebaserade prognosmetoder 
Tidsseriebaserade prognosmodeller är en otillräcklig metod för Skoghall då en sådan 
prognosmodell bygger på statistiska data, data som sällan finns att tillgå då det kan gå 
tiotals år innan en maskin havererar. Där användandet av reservdelar är lågt kommer det 
statistiska resultatet inte att överensstämma på ett tillfredsställande sätt för att leda till goda 
prognoser. Detta leder också till att de avvikelser som uppstår inte går att placera som 
trender, säsongsvariationer, cykler, oregelbundna variationer eller slumpmässiga 
variationer. När det inte finns någon möjlighet att avgöra ovanstående blir det att bli svårt 
att skapa en bra prognos av det. Möjligheterna som finns att använda mer avancerade 
prognosmodeller som bygger på tidsserier försvinner genom samma argument som ovan. 

5.8 Klassificering  
Att klassificera är nödvändigt. Genom att klassificera artiklarna i olika grupper utefter 
artiklarnas karaktäristik gör hanteringen av lagret avsevärt enklare än om varje del måste 
behandlas separat. Det finns olika synsätt på hur klassificering skall gå till väga och vi ska 
belysa dessa samt knyta dem till hur kunskap behandlas i ett företag. Själva 
klassificeringsarbetet är i sig granska krävande men i slutändan finns det goda möjligheter 
att minska kostnader och förenkla det dagliga arbetet med lagret. 

Bottom-up-ansats 
Bottom-up-ansatsen är troligtvis det mest använda tillvägagångssättet i företag för att 
klassificera lagerartiklar. Ansatsen går ut på att nyckelpersoner i företaget gör en 
klassificering baserad på intuition, historiska data samt erfarenheter från liknande 
situationer, detta kan ske som både exekutiv ståndpunkt eller enligt Delphimetoden. Det är 
en metod som i många fall fungerar bra men den har sina nackdelar. I ett företag finns det 
två typer av kunskap, kodifierad och ickekodifierad där den kodifierade kunskapen är sådan 
kunskap som på något sätt finns dokumenterad och den ickekodifierade är sådan kunskap 
som personer inom företaget själva har. Bottom-up-ansatsen förlitar sig på intuition och 
erfarenheter vilka båda kan ses som exempel på ickekodifierad kunskap. Ickekodifierad 
kunskap är på intet sätt sämre än den kodifierade, den kan tvärtom i vissa fall vara bättre än 
den kodifierade men den har en stor nackdel, den bygger på personer. Det är en risk att 
förlita sig på enskilda nyckelpersoner då dessa kan försvinna från företaget då de byter jobb 
eller pensionerar sig och då försvinner kunskapen med dem. Ytterligare problem med en 
metod byggd på personliga åsikter är att det kan medföra att ett negativt urval sker av 
artiklar som nyligen fallerat då risken av ett nytt haveri överdrivs. Samtidigt kanske en 
artikel som aldrig havererat negligeras vilket medför att risken för ett haveri underskattas. 
En klassificering bör byggas på konkreta konsekvensanalyser istället för rena gissningar 
vilket gör bottom-up-ansatsen mindre lämpad som klassificeringssynsätt. 
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5.8.2 

5.9.1 

5.9.2 Säregenhet 

5.9.3 Konsekvensanalys 

Top-down-ansats 
Top-down-ansatsen är en utveckling av bottom-up gjord av Duchessi för att användas som 
ett led i hans kompletterade ABC-klassificering. Det förefaller som om top-down-ansatsen 
är ett bra synsätt på klassificering (till skillnad från Duchessis utvecklade ABC som 
helhet). Ansatsen delas upp i fyra steg där klassificeringsmetod, ansvarsfördelning, 
ledningssystem och implementering är de olika stegen. Denna ansats är mer strukturerad 
och analyserande med en högre grad av kodifierad kunskap vilket gör att företaget inte blir 
lika sårbart vid eventuella personalbortfall. Huruvida resultatet av en klassificeringsmetod 
byggd på top-down-ansatsen blir lyckosam beror naturligtvis på hur företaget går till väga 
och vilka parametrar som används för att få fram resultatet.  

5.9 Den enskilda artikelns karaktär 
Den enskilda artikelns karaktär är den springande punkten vid klassificering. Det finns flera 
faktorer att ta hänsyn för att avgöra en artikels karaktär.  

Efterfrågemönster 
Artikelns efterfrågemönster är av stor vikt för hur lagerhållningen skall ske. Om en artikel 
har en regelbunden och hög efterfrågan kan inköp lösas med EOQ eller motsvarande 
inköpsmodell. Om efterfrågan är till synes slumpartad hamnar saken i ett annat ljus då en 
mer sofistikerad metod måste användas. För vissa artiklar kan det kanske vara så att 
efterfrågan kan förutsägas någotsånär. Med det menas att en maskin ger en viss förvarning 
om att den kommer haverera till exempel i form av missljud. Ibland kan det kanske då 
finnas tillräckligt med tid för att göra en nybeställning på de adekvata reservdelarna. Det är 
inte attraktivt att fylla sitt lager med artiklar med mycket låg efterfrågan då det binder 
mycket kapital, ibland är det dock nödvändigt. För Skoghall kan det tänkas att det finns ett 
antal artiklar med ganska hög signifikans för processen som måste finnas i lager trots att 
deras efterfrågan är mycket låg.  

Vid en klassificering är det viktigt att veta vilken typ av reservdel det handlar om så den 
första frågan som bör ställas skall vara om artikelns säregenhet, är den skräddarsydd eller 
är den en standardprodukt? Om en artikel är en standardprodukt finns den sannolikt i lager 
hos återförsäljare eller hos tillverkaren vilket kan betyda att det inte är nödvändigt att 
lagerföra den. Är artikeln skräddarsydd kan det medföra lång leveranstid vid beställning.  

Den kanske enskilt viktigaste delen i klassificeringen utgörs av konsekvensanalysen. Här 
avgörs vilka konsekvenser ett haveri har och vilken kritikalitet som en artikel har. 
Kostnaden som uppstår vid ett haveri av en artikel är det enklaste sättet att uttrycka en 
artikels kritikalitet. Exempel på detta är om en artikel fallerar så kostar det 1 miljon i 
timmen i produktionsbortfall. Det går även att uttrycka kritikaliteten i tid. Ett exempel på 
det kan vara om en viss artikel fallerar måste det åtgärdas direkt annars stannar hela 
processen inom en kort tidsrymd.  
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5.9.4 Reservdelens värde 
Värdet på en reservdel påverkar lagerhanteringen på olika sätt. En reservdel som betingar 
ett högt inköpspris är inte attraktiv att låta ligga i ett lager då den binder kapital medan 
billiga delar inte skapar samma lagringsaversion. Olika sätt att försöka minska 
lagerhållningskostnader blir en viktig del om det i lagret finns ett större antal artiklar med 
högt värde och hög kritikalitet. För dessa artiklar är lagringskostnaden ställd i relation till 
de kostnader som uppstår ifall den inte finns i lager vid ett haveri så låga att det knappast 
finns någon logik att argumentera emot lagring av dessa. För artiklar med lägre kritikalitet 
men med högt värde kan det dock vara en god idé att hitta andra lagerlösningar. Att initiera 
ett centrallager är ett återkommande förslag som kan minska kostnaderna ur ett 
koncernperspektiv. Det bästa vore att leverantör eller tillverkare av dessa varor skulle 
lagerhålla dessa varor så att det inte fanns något behov för Skoghall att lagerföra dessa. 
Detta är dock en utopi då det inte heller för dessa företag är intressant att lagerföra dessa 
varor. Det finns dock sätt att ur ett längre tidsperspektiv minska andelen skräddarsydda 
reservdelar till förmån för standardiserade och på så sätt flytta lagringsansvaret bakåt i 
kedjan, genom att aktivt i företagskoncernen arbeta för en uppensning av standarder och 
specifikationer av maskinparkerna i de olika pappersbruken. Det kan vara problematiskt att 
göra detta fullt ut med befintliga maskiner men med de komponenter som förekommer ofta 
är det möjligt. Storleken av den investering som en ny pappersmaskin innebär medför att 
dessa sker med många års mellanrum vilket kan medföra att tekniska framsteg gör att det 
inte är försvarbart att försöka sig på ett mer omfattande standardiseringsarbete, men det bör 
beaktas om det finns några aspekter av maskinen som kan anpassas till den övriga 
maskinparken. 
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6 Slutsats 
Nedan redovisas de slutsatser som vi dragit i vår undersökning, vidare följer ett förslag 
på hur en fördjupad undersökning skulle kunna se ut.  

6.1 Kritiska reservdelar 
För en kritisk artikel skall det alltid finnas en väl underbyggd lagerlösning då en Stock-
Out-situation riskerar att orsaka enorma kostnader. Den vanligaste lagerlösningen torde 
således innebära att artikeln ligger i Skoghalls eget lager. Det kan dock finnas andra 
lösningar som i vissa fall lämpar sig bättre. Om det finns en leverantör som kan lagerhålla 
en artikel kan detta vara en fullgod lösning om vissa premisser gällande leveransgaranti 
inom en mycket liten tidsrymd kan uppfyllas.  

En idé är att de svenska pappersbruken inom Stora Enso-koncernen inrättar ett 
centrallager för att minska den totala lagerkostnaden. Istället för att varje pappersbruk 
håller ett lager med en viss reservdel så kan denna reservdel ligga i ett gemensamt lager. 
En mer radikal idé skulle vara att tillsammans med konkurrerande företag driva ett 
centrallager, ett slags snabbköp, för processindustrins reservdelar. En annan lösning som 
är möjlig är en lagerpool tillsammans med ett andra företag liknande det samarbete som 
finns med Gruvöns bruk. Dock kan lagerpoolen vara ett risktagande som bör beaktas 
noga eftersom det faktiskt är möjligt att ett haveri sker simultant hos båda företagen 
vilket skulle en intrikat situation där det ena företaget står utan reservdel.  

En fråga som vi tvingas lämna öppen är om det på ett enkelt sätt går att avgöra hur många 
artiklar som skall finnas i lager för att klara flera haverier på kort tid, det måste avgöras 
från fall till fall. 

6.2 Semikritiska reservdelar 
De semikritiska delarna är de delar som är svårast att ge en generell bild över hur 
lagersituationen skall lösas. Enligt vårt synsätt skulle den bästa lösningen vara ett 
centrallager eftersom ett haveri inte behöver åtgärdas omgående. Dessutom finns det 
möjligheter att med ett centrallager nyttja stordriftfördelar på ett sätt som inte är möjligt i 
ett mindre lager. Här finns också möjligheten att lagra artiklar i eget lager eller en pool 
tillsammans med andra företag. 

6.3 Ickekritiska reservdelar 
Ickekritiska artiklar skall som regel inte ligga i något lager. Detta kan dock i realiteten bli 
en omöjlighet eftersom att det kanske bara går att köpa vissa artiklar i bulk. Då torde 
inköpsstrategin bli att aldrig köpa in något som redan finns i lagret utan vänta tills alla 
artiklar är förbrukade. 
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6.4 Gränsdragningen mellan reservdel och förbrukningsvara 
Den gränsdragning som vi finner bäst är efterfrågans förutsägbarhet. En artikel vars 
efterfrågan går att förutsäga är inte någon reservdel utan en förslitningsvara. 

6.5 Lagerhållningsstrategier 
Det finns ingen patentlösning på hur lagerhållning kan lösas utan det finns många olika 
parametrar som avgör vilken lagerhållningsstrategi som är den mest lämpliga för en viss 
artikel. Vilka parametrar som är av särskild vikt varierar också beroende på reservdelens 
karaktär och egenskaper. För att lösa en lagerhanteringssituation måste varje företag titta 
på sin individuella situation och krav för att nå den bästa lösningen. Utifrån detta kan en 
modell liknande Huiskonens ”Kategorisering av kontrollsituationer och dess respektive 
strategier” användas. En sådan modell kanske inte klarar av alla lagersituationer men för 
stora delar av lagret kan den vara ett enkelt beslutsunderlag. 

6.5.1 Tänkbar beslutsmodell för lagerhållning hos Skoghall 
Vi har gjort en anpassning av Huiskonens modell för Skoghall som vi presenterar nedan. 
Istället för att använda oss av en matris så är vår modell en form av ett flödesschema. I 
den första nivån så delas artiklarna in efter deras kritikalitet. I den andra nivån delas 
artiklarna in efter om de är en standarddel eller om den är skräddarsydd. I den tredje 
nivån så delas artikeln in efter dess värde, högt eller lågt. Med värde avses vilket 
inköpspris som artikeln betingar. I den sista nivån presenteras vilka olika beslutsalternativ 
som är möjliga i den specifika situationen. Även om denna modell kanske inte är helt 
anpassad för Skoghall ger den ändå en fingervisning om hur en liknande modell skulle 
kunna se ut. 

 32 



~   Slutsats   ~ 

Artikeln har högt 
värde

Artikeln har högt 
värde

Artikeln har högt 
värde

Artikeln har högt 
värde

Artikeln har högt 
värde

Artikeln har högt 
värde

Artikeln har hög 
kritikalitet

Artikeln har låg värde

Är artikeln 
skräddarsydd?

Är artikeln en 
standarddel?

Okänd och till synes 
slumpmässig 
efterfrågan

Artikeln har låg värde

Artikeln är semikritisk

Artikeln har låg värde

Är artikeln 
skräddarsydd?

Är artikeln en 
standarddel?

Artikeln har låg värde

Artikeln har låg 
kritikalitet

Artikeln har låg värde

Är artikeln 
skräddarsydd?

Är artikeln en 
standarddel?

Artikeln har låg värde

KRITIKALITET SÄREGENHET VÄRDE BESLUTSALTERNATIVRESERVDEL?

Leveransgaranti från leverantör

Centrallager

Eget lager

Lagerpool

Leveransgaranti från leverantör

Centrallager

Eget lager

Ska inte ligga i eget lager

Lagerpool

Leveransgaranti från leverantör

Centrallager

Eget lager

Lagerpool

Leveransgaranti från leverantör

Centrallager

Eget lager

Leveransgaranti från leverantör

Centrallager

Eget lager

Ska inte ligga i eget lager

Lagerpool

Leveransgaranti från leverantör

Centrallager

Eget lager

Ska inte ligga i eget lager

Lagerpool

Ska inte ligga i eget lager

Ska inte ligga i eget lager

Lagerpool

NEJ

Artikeln är ingen 
reservdel, använd 

EOQ eller 
motsvarande

Ska inte ligga i eget lager

 

Figur 8: Principiell beslutsmodell för lagerhållning 
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6.6 Icke tillämpbara teorier 
Vi har konstaterat att reservdelar med till synes slumpartad efterfrågan så fungerar de 
standardiserade modellerna för att beräkna lagermängd och beställningspunkter 
otillfredsställande. Detta beror på att dessa modeller förlitar sig på historiska data och 
förutsägbar efterfrågan hos reservdelen. För att kunna hitta beställningspunkter samt 
lagermängd så har vi konstaterat att det behövs andra angreppssätt.   

6.7 Kostnadssyn 
Vi ser att det finns motsättningar mellan hur lageravdelningen och ekonomiavdelningen 
betraktar kostnader för att ha reservdelar i lager. Ekonomiavdelningen ser kostnaderna 
som uppstår om ett objekt ligger i lager utan att användas under en lång tid medan 
lageravdelningen inte har den synen utan ser till vad som kommer att ske om en del 
havererar och vilka kostnader som kommer att uppstå då. Detta är ett problem som 
behöver åskådliggöras för att alla parter skall se vad som kan hända om inte båda 
synsätten kan kombineras. För att kunna belysa detta så har vi försökt att skapa en grund 
till en modell för att bestämma vilka reservdelar som skall ligga i lager och vilka som inte 
skall finnas i lager. 

6.8 Framförhållning 
Det finns en poäng med att redan i planeringsfasen av en ny kartongmaskin eller annan 
större investering planera inför framtiden. I planeringsfasen bör fokus ligga på att i så stor 
utsträckning som möjligt använda standardkomponenter. I kalkyleringen av ett projekt 
bör den förväntade kostnaden för reservdelar i framtiden nuvärdesberäknas och vägas in i 
helhetsbedömningen av kalkylen. Om detta sker kan leverantörerna pressas till att 
tillhandahålla mer standardiserade lösningar istället för skräddarsydda.  

6.9 Förslag på vidare undersökning 
Denna uppsats skrapar lite på ytan i ett ämne som är ganska komplext vilket gör det 
möjligt att göra en fördjupad undersökning i ämnet. Ett förslag på en sådan undersökning 
skulle kunna vara att i ett utökat samarbete med Skoghall försöka ta fram en modell 
liknande den som vi presenterar i vår analys fast med ett bättre underlag och bättre 
tillpassning efter Skoghalls behov vilket skulle kunna medföra implementering av 
modellen. 
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