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Abstract 

Background 
Today, manufacturing companies are facing greater demands regarding customer customization 
leading to higher competition regarding meeting demands for high quality, low cost of 
production with short lead times. It is vital that companies prioritize and make the right trade-
offs between resource utilization, capitalization and delivery service. With a well desired 
inventory management, the lowest possible inventory levels can be developed to meet the 
desired customer service policy. Lower inventory levels also contribute to reduced capitalization 
and inventory costs. 
 
The study was carried out at O-fabriken, at VCE Skövde, where end-processing and assembly of 
valve seats and valve guide in the cylinder heads are installed. O-fabriken has experienced some 
uncertainties regarding how many processing tools that needs to be in circulation, given a certain 
volume of production. At the company there is currently no detailed plan for how the inventory 
control should be carried out. The inventory control is carried out largely by experience, which 
means that the number of processing tools in circulation is difficult to estimate.  

 
Purpose 
The purpose of this study was to investigate how the inventory control of processing tools can 
be rationalized in order to reduce costs and secure management of tools. The study aimed 
further to: 
1. Identify which factors affect the handling and storage of cutting processing tools. 
2. Describe how cutting processing tools can be protected to avoid damage of personnel and 
tools. 
3. Develop an inventory control model that highlights the input parameters that effect the 
turnover of the number of processing tools. 

 
Method 
The study has been conducted using a qualitative research approach. A deductive research 
approach has been used as the starting point was taken in an already existing theory within 
inventory control, inventory planning, Tool Management, safety and safekeeping. The research 
strategy in this study consists of a case study and has during the period January to June 2012 
been performed at O-fabriken, VCE. The data collection has been gathered through data 
observations, interviews and benchmarking.  
 

Conclusion 
The result of the study demonstrates that many of the factors that affect the handling of a 
storage of cutting processing tools also exist within inventory control of items. However, there 
are some changes that are needed to be done in order to adapt inventory control to processing 
tools and avoid damage to personnel and tools. Following factors have been found to be 
important to consider when handling and storing tools: service levels, inventory turnover, storage systems, 
ABC-classification, repair capacity, safety, 5S, speed of refill, system availability, maintenance scheduling and 
information exchange. Processing tools should be stored in sealed storage system with high capacity 
and high reliability. When designing the inventory management model a first step was to develop 
the parameters that affect inventory control of processing tools. Subsequently, information was 
gathered about each parameter in order to perform calculations regarding the number of 
processing tools in turnover and associated costs with savings opportunity.  



  

Sammanfattning 

 
Bakgrund 
Allt fler tillverkande företag ställs inför högre kundanpassning där konkurrensen är hård vad 
gäller krav på hög kvalité och låga tillverkningskostnader med korta framtagningstider. Det gäller 
därför att företag prioriterar och gör det rätta avvägningarna mellan resursutnyttjning, 
kapitalbindning och leveransservice. Med hjälp av en väl fungerande lagerstyrning kan de lägsta 
möjliga lagernivåerna tas fram för att möta den önskade kundservicepolicyn. Lägre lagernivåer 
bidrar dessutom till att både kapitalbindningen och lagerhållningskostnaderna minskar.  
 
Studien utfördes vid O-fabriken, VCE i Skövde. Vid O-fabriken sker färdigbearbetning samt 
montering av ventilsäten och styrhylsor i cylinderhuvuden. O-fabriken har upplevt en viss 
osäkerhet gällande hur många bearbetningsverktyg som behöver finnas i omlopp givet en viss 
produktionsvolym. För närvarande finns det ingen utarbetad plan för hur lagerstyrningen av 
bearbetningsverktyg bör utföras, utan lagerstyrningen sker till stor del efter erfarenhet. 
 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur lagerstyrningen av bearbetningsverktyg 
kan effektiviseras för att bidra till minskade kostnader samt säkrare verktygshantering. Vidare 
avsåg studien att: 
1. Avgöra vilka faktorer som påverkar hantering och förvaring av skärande bearbetningsverktyg. 
2. Beskriva hur skärande bearbetningsverktyg kan skyddas för att undvika skador på personal 
och verktyg. 
3. Ta fram en lagerstyrningsmodell som synliggör de ingångsparametrar som påverkar 
omsättningen av antalet bearbetningsverktyg. 

 
Metod 
Studiens tillvägagångssätt består av en kvalitativ forskningsansats. En deduktiv metodansats har 
sedan använts då utgångspunkten togs i redan befintlig teori inom lagerstyrning, lagerplanering, 
Tool Management, säkerhet och förvaring. Forskningsstrategin som i denna studie består av en 
fallstudie har under perioden januari till juni 2012 utförts på O-fabriken, VCE. För att samla in 
data användes observationer, intervjuer och benchmarking. 

 
Slutsats 
Studiens resultat visar att många av de faktorer som påverkar hantering och förvaring av 
skärande bearbetningsverktyg även förekommer vid lagerstyrning av artiklar. Dock finns det 
vissa kompletteringar som behöver göras för att lagerstyrning ska kunna anpassas mot 
bearbetningsverktyg och undvika skador på personal och verktyg. Följande faktorer har visat sig 
vara viktiga att beakta vid hantering och förvaring av verktyg: servicenivå, lageromsättningshastighet, 
förvaringssystem, ABC-klassificering, reparationskapacitet, säkerhetsaspekter, 5S, påfyllnadshastighet, 
systemtillgänglighet, schemalagt underhåll och informationsutbyte. 
 
Bearbetningsverktyg bör förvaras i förslutna förvaringssystem med stor lagringskapacitet och 
hög driftsäkerhet. Vid utformandet av lagerstyrningsmodellen var första steget att ta fram vilka 
parametrar som påverkar lagerstyrning av verktyg. Därefter samlades information in om 
respektive parameter för att kunna utföra beräkningar gällande antalet bearbetningsverktyg i 
omsättning samt tillhörande kostnad och besparingsmöjlighet.  
  



  

Terminologi 
 
 
Arbetsmiljöpolicy En policy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att 

förebygga ohälsa och olycksfall i ett företag.  
 
Basbehov Basbehov är det grundläggande behovet som en kund/beställare har 

på en produkt. Detta behov brukar inte vara uttalat. 
 
Bearbetningsverktyg Fräsar, borrar, brotschar och gängningsverktyg. 
 
Bearbetning SkEP De avdelningar (fabriker) inom SkEP som bearbetar motordetaljer. 
 
Beläggning Beläggning (ytbehandling) sker för att återskapa den ursprungliga 

prestandan och livslängden på ett omslipat verktyg. 
 
Cylinderhuvud Benämns även som topplock och är den del av motorn som är 

placerad omedelbart utanför kolvarnas rörelseområde, i detta fall i 
toppen. 

 
DW10 2-liters dieselmotor med 4st cylindrar. 
 
Engångsverktyg Ett bearbetningsverktyg som kasseras när det är slitet istället för att 

slipas om. 
 
Fleroperationsmaskin Avancerad verktygsmaskin som styrs med hjälp av CNC-system och 

arbetar med automatiska verktygsväxlingar som utför fräsnings-, 
borrnings, och gängningsoperationer. 

 
Grundmotor Kärnan av en motor. Utgörs av de motordelar som bearbetats vid 

VCE. 
 
Handlingsplan En skriftlig plan som innehåller åtgärder. I planen anges det när 

åtgärderna ska vara gjorda och vem som bär ansvaret för att det blir 
gjort. 

 
HM-verktyg  Hårdmetallverktyg. 
 
Humankapital De anställdas kunskaper och erfarenheter. 
 
I5D   Rak (inline), 5-cylindrig dieselmotor. 
 
I5P  Rak (inline), 5-cylindrig bensinmotor.  
 
Montering SkEP De avdelningar (fabriker) inom SkEP som monterar ihop motorer. 
 
MTO  Make to order, tillverka mot kundorder. 
 
O-fabriken O-fabriken färdigbearbetar cylinderhuvuden och ingår i Bearbetning 

SkEP.  
 



  

PDSA-cykeln PDSA-cykeln, även kallad Demingcykeln eller Förbättringscykeln, är 
en modell som beskriver hur ständiga förbättringar inom kvalité 
uppnås. 

 
PIA  Produkter i arbete. 
 
PKD-verktyg Polykristallin diamantverktyg. 
  
Riskbedömning Bedömer hur stora riskerna är för att olycksfall eller ohälsa ska 

drabba någon ur personalen. Syftet är att avgöra om åtgärder 
behöver tas. 

 
Sambearbetning Två eller flera detaljer som monteras ihop för att sedan bearbetas 

tillsammans för att uppnå högsta passform och ytfinhet mellan dem.  
 
SkEP  Skövde Engine Plant, Motorfabriken i Skövde. 
 
Uttalade behov Behov som kunden/beställaren har uttalat.  
 
VCC  Volvo Cars Corporation. 
 
VCE  Volvo Cars Engine. 
 
VCF  Volvo Cars Floby, Komponentfabriken i Floby. 
 

http://www.volvocars.com/se/
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1. Introduktion 
Introduktionskapitlet syftar till att presentera en bakgrund till studiens valda forskningsområde, lagerstyrning av 
bearbetningsverktyg. Kapitlet kommer inledningsvis börja med en problembakgrund där läsaren ges en bakgrund 
till varför lagerstyrning av bearbetningsverktyg tas upp, för att sedan övergå till en problemdiskussion där 
lagerstyrning av artiklar och lagerstyrning av bearbetningsverktyg jämförs. Problemdiskussionen utmynnar sedan i 
ett syfte samt tre forskningsfrågor för denna studie. 

 

1.1. Problembakgrund 
Bilindustrin är en volymdriven bransch som går mot ökade volymer/modeller vilket bidrar till att 
produktionsutvecklingen med krav på korta ledtider blir allt viktigare och därför är kraven på 
hög kvalité, låga tillverkningskostnader och korta produktframtagningstider avgörande 
framgångsfaktorer (Volvos intranät). Det gäller det att prioritera och göra de rätta avvägningarna 
mellan resursutnyttjning, kapitalbindning och leveransservice för att hävda sig konkurrensmässigt 
och maximera vinsterna (Segerstedt, 2008). I många fall kan det vara lättare att minska företagets 
kostnader än att öka dess intäkter för att maximera vinsten (Lundmark, 2010). Enligt Ax, 
Johansson och Kullvén (2005) kan kostnaderna i ett företag delas upp i externa och interna 
kostnader. Många av de interna kostnaderna har direkta samband med företagets inre logistik 
och påverkas av bland annat lagerhållning och dess styrning. Därför är det viktigt att företag har 
en väl fungerande lagerstyrning. 
 
Enligt Frazelle (2002) är syftet med lagerstyrning att fastställa och upprätthålla de lägsta möjliga 
lagernivåerna som behövs för att tillmötesgå den valda kundservicepolicyn. Med minskade 
lagernivåer blir kapitalbindningen och lagerhållningskostnaderna mindre. Benton (2010) tar upp 
några viktiga frågeställningar som rör lagerstyrning: Vad ska vi lagra? Hur ska vi lagra? Hur 
mycket ska vi lagra? Hur mycket ska vi investera? Vilken servicegrad ska vi erbjuda? Då 
lagerstyrningen berör dessa strategiska frågor är det viktigt att företagets ledning förstår lagrets 
roll och sätter upp direktiv för hur det ska styras (Benton, 2010). 
 
Eftersom människor tänker och resonerar på olika sätt, bidrar det även till att företagsledningar 
tänker och resonerar på olika sätt. Det betyder vidare att företagsledningarna kommer besvara 
frågeställningarna som rör lagerstyrning på olika sätt. När företag och organisationer även 
producerar och erbjuder olika produkter, kommer även frågorna i frågeställningarna att vara 
annorlunda. Vidare ökas komplexiteten gällande lagerstyrning då det även innefattar olika 
områden inom företaget, exempelvis lagerstyrning av artiklar och lagerstyrning av reservdelar.  

1.2. Problemdiskussion 
Lagerstyrning av artiklar är ett centralt område inom logistik som avser att fastställa och 
upprätthålla de lägsta möjliga lagernivåerna som behövs för att tillmötesgå den valda 
kundservicepolicyn. Med andra ord handlar det enligt Lumsden (1998) om att täcka artiklars 
fördelade efterfråga över tiden. Men eftersom det enligt Aronsson et al. (2004) sker en låsning av 
resurser vid lagring av artiklar, är det önskvärt enligt Nahmias (2009) att reducera lagret för att 
kunna investera pengarna inom andra områden, exempelvis ny maskinpark. Det lagerhållna 
kapitalet är dessutom en tung kostnadspost för varje företag enligt Tonndorf (1998). Genom att 
undvika stora lager kan lagerkostnader därför minskas och detta kan i sin tur leda till att företag 
stärker sin konkurrenskraft (Hillier et al. 2010). 

I vissa fall kan lagerstyrning som handlar om att lagerstyra artiklar, behöva anpassas för att bättre 
kunna appliceras på andra specifika områden inom ett företag. Ett specifikt område kan 
exempelvis vara lagerstyrning av bearbetningsverktyg, även benämnt Tool Management som 
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behandlar lagerstyrning av reservdelar och underhåll. Tool Management har likt lagerstyrning av 
artiklar, en strävan om att minimera den totala kostnaden för systemet samtidigt som 
servicenivån ska tillfredställa kunden (Kennedy et al. 2002). De företag som använder sig av både 
lagerstyrning av artiklar och lagerstyrning av verktyg, borde därför få en lägre totalkostnad. En 
lägre totalkostnad resulterar vidare till en starkare konkurrenskraft enligt Segerstedt (2008) och 
Hillier et al. (2010). För att öka konkurrenskraften kan det därför vara önskvärt att lagerstyra både 
artiklar och verktyg.  
 
Då litteraturen visar att det i första hand är artiklar som kopplas till lagerstyrning, krävs det en 
anpassning för att lagerstyrning ska kunna appliceras på verktyg. Enligt Kennedy et al. (2002) 
beror det på att det finns utmärkande skillnader i funktion och styrning mellan lagerstyrning av 
artiklar och Tool Management. Med funktion menas att lagerstyrning av artiklar och Tool 
Management har olika funktioner. Vid lagerstyrning av artiklar finns det enligt Tonndorf (1998) 
buffertar i produktionsflödet vars funktion är att jämna ut oenigheter och svängningar. Det finns 
även färdigvarulager som finns för att kunna säkerställa leverans till kund och är utformat för att 
skydda mot oenigheter i ledtid, efterfrågan, skillnader i kvalitetsnivåer, osv. enligt Tonndorf 
(1998).  Ett verktygslager har däremot funktionen att hålla produktionsutrustningen i 
driftstillstånd samt är inte ett lager som ämnas säljas (Kennedy et al. 2002). Skillnaden i hur 
lagerstyrning av artiklar och Tool Management styrs är den andra skillnaden. Lagerstyrning av 
produkter i arbete (PIA) och slutlager kan ökas eller minskas genom att ändra produktionstakten, 
förbättra kvalitén, minska ledtider, osv. Verktygslagernivåer är däremot till stor del en funktion 
av hur produktionsutrustningen används och hur den underhålls (Kennedy et al. 2002). Det 
betyder att ju mer produktionsutrustningen används desto högre blir slitaget och behovet av 
reservdelar och underhåll. Detta kan ses som ett beroendesamband (Benton, 2010). 
 
De skillnader som föreligger mellan lagerstyrning av artiklar respektive lagerstyrning av verktyg 
gällande funktion och styrning, borde även resultera i att det finns skillnader i vilka faktorer som 
påverkar respektive lagerstyrning när det gäller hantering, förvaring och styrning. Även om 
Huiskonen (2001) och Kennedy et al. (2002) nämner kriticitet, specificitet, efterfrågemönster, värdet av 
delarna, systemets tillgänglighet och ledningens lagringspolicy som avgörande ingångsparametrar vid Tool 
Management, behöver de inte vara de enda påverkade faktorerna. Det bör även finnas faktorer 
som lagerstyrning av bearbetningsverktyg har gemensamt med lagerstyrning av artiklar, samt 
faktorer som är unika för lagerstyrning av skärande bearbetningsverktyg och som inte teorin 
kring Tool Management behandlar. 
 
Säkerhet kan vara ett exempel på en faktor som är speciell för lagerstyrning av skärande 
bearbetningsverktyg men som inte behandlas nämnvärt i teorin kring Tool Management. 
Hallgren (1994) beskriver att en god säkerhet på arbetsplatsen förebygger och undviker 
uppkomst av produktionsstörningar som sker i samband med arbetsolyckor. 
Produktionsstörningarna resulterar i försämrad produktivitet och kvalitet, leveransförseningar 
samt ökade kvalitetsbriser vilket i sin tur bidrar till att företaget ådrar sig oönskade 
extrakostnader och/eller försämrade försäljningsintäkter (Bohgard, 2008). För att undvika 
extrakostnader och/eller försämrade försäljningsintäkter kan det därför vara viktigt att skydda 
personalen ifrån att skada sig.   
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1.3. Syfte och Forskningsfrågor 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lagerstyrning av bearbetningsverktyg kan 
effektiviseras för att bidra till minskade kostnader för företag samt en säkrare verktygshantering. 
Vidare avser examensarbetet att utveckla en lagerstyrningsmodell som synliggör vilka parametrar 
som ligger till grund för bestämmandet av hur många bearbetningsverktyg som bör finnas i 
omlopp vid en given produktionsvolym. För att precisera syftet ges följande frågor:    
 

1. Vilka faktorer påverkar hantering och förvaring av skärande bearbetningsverktyg? 
2. Hur bör skärande bearbetningsverktyg skyddas och lagras för att undvika skador på 

personal och verktyg? 
3. Hur kan en lagerstyrningsmodell tas fram för att synliggöra de ingångsparametrar som 

påverkar omsättningen av antalet bearbetningsverktyg? 

1.4. Avgränsningar 
Studien kommer fokusera på befintliga bearbetningsverktyg som befinner sig i omlopp inne på 
fallföretaget. Studien kommer inte gå in på hur verktygen transporteras mellan slipavdelning och 
produktionen. De bearbetningsverktyg som faller inom kategorin engångsverktyg kommer att 
exkluderas då dessa inte lagras med den samlade mängden bearbetningsverktygen i omlopp. 
 
Den teori som kommer belysas i studien behandlar i första hand lagerstyrning av artiklar, Tool 
Management och säkerhetsaspekter. Teori gällande inköp, avyttring och försäljning kommer inte 
behandlas. Det kommer heller inte ingå någon värdeflödesanalys eller värdekedjeanalys. Dock 
kommer det finnas en processkarta som beskriver verktygens livscykel. Kostnader för införandet 
av en lagerstyrningsmodell för bearbetningsverktyg kommer inte behandlas. 
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2. Företagsbeskrivning 
Detta kapitel avser att beskriva det företag som agerat fallstudieobjekt vid den genomförda studien. Inledningsvis 
ges en företagsbeskrivning av Volvo Personvagnar AB och dess organisation för att därefter beskriva 
fallstudieobjektet O-fabrikens verksamhet, produkter och produktionsutrustning. Företagsinformationen är 
hämtat från det interna nätverket inom Volvo Cars Engine (VCE) där i första hand information från 
processkartor, företagspresentation. Intervjuer med personal inom VCE har även gjorts.  

 

2.1. AB Volvo och Volvo Personvagnar AB 
AB Volvo grundades 1927 som ett helägt dotterbolag till SKF. Volvo Personvagnar AB (Volvo 
Cars Corporation) ingick i Volvokoncernen fram till 1999 då Ford köpte personbilstillverkningen 
av AB Volvo. År 2010 såldes Volvo Personvagnar till kinesiska Zhejiang Geely Holding Group. 
 
Volvo Personvagnar har produktion i Sverige och Belgien samt monteringsfabriker i Malaysia, 
Thailand och Kina. Volvos kärnvärden är säkerhet, kvalité, design och miljö. Under 2011 
tillverkade företaget 449 000 bilar och hade ca 19 500 anställda globalt. Volvo Personvagnar har 
valt att hålla år 2011:s omsättning hemlig, men året innan (2010) omsatte företaget 97,626 
MSEK. Huvudkontoret ligger i Göteborg.  
 
Volvo Personvagnar har som vision att bli världens mest framstående och åtråvärda 
lyxbilsmärke. År 2020 har företaget som mål att: erbjuda bilar som kunder vill ha, sälja över 
800 000 bilar globalt, vara ett varumärke i toppskiktet av lyxbilssegmentet, ge konkurrensmässig 
avkastning på investerat kapital och vara en attraktiv arbetsplats.   
 
I Sverige har Volvo Personvagnar tre tillverkningsenheter och dessa är Volvo Cars Engine (VCE), 
Volvo Cars Body Components (VCBC) och Volvo Cars Torslanda (VCT). VCE tillverkar motorer och 
komponenter till motorer, CVBC tillverkar karosseridelar och VCT tillverkar bilar. 
 
Under år 2011 hade VCE drygt 2000 anställda och tillverkade 453 436 motorer. VCE består av 
Motorfabriken i Skövde, Skövde Engine Plant (SkEP) och Komponentfabriken i Floby, Volvo 
Cars Floby (VCF). Vidare kan SkEP delas upp i Bearbetning SkEP och Montering SkEP. 
Bearbetning SkEP sker i fyra fabriker: H-fabriken, J-fabriken, L-fabriken och O-fabriken. Vid H- och 
J-fabriken bearbetas vevaxlar och kamaxlar, vid L-fabriken bearbetas cylinderblock och vid O-
fabriken bearbetas cylinderhuvuden. O-fabriken kommer ligga till grund för fallstudien. 

2.2. O-fabriken, Volvo Cars Engine, Skövde   
O-fabriken är en bearbetningsfabrik som ligger inom Bearbetning SkEP samt tillhör 
tillverkningsenheten VCE. Antalet anställda vid bearbetningsfabriken är 117 varav 16 personer är 
tjänstemän (jan 2012). O-fabriken levererar färdigbearbetade cylinderhuvuden till Montering SkEP, 
där motorerna monteras ihop. 
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2.3. VCE, O-fabrikens produkter  
Grovbearbetade Cylinderhuvuden anländer till O-fabriken där de färdigbearbetas. Cylinderhuvuden 
benämns även för topplock och är den del av kolvmotorn som är placerad omedelbart utanför 
kolvarnas rörelseområde, i detta fall i toppen av motorn. I cylinderhuvudet som består av en övre 
och en undre halva, sitter ventiler och kamaxlar. Vidare monteras även tändstift eller glödstift i 
cylinderhuvudet. 1 
 
Vid bearbetning av cylinderhuvuden används fleroperationsmaskiner (benämns ”Flerop” i 
dagligt tal). Detta är avancerade verktygsmaskiner som styrs med hjälp av CNC-system och 
arbetar med automatiska verktygsväxlingar som utför fräsnings-, borrnings, och 
gängningsoperationer.1  
 
 
Figur 2 visar hur en grundmotor som lämnat inre 
montering, ser ut. I detta skede är samtliga motordelar 
som bearbetas vid VCE hopmonterade. 
Cylinderhuvudet är markerat i Figur 1 som illustrerar 
en sprängskiss över grundmotorn.     
 
 
 
 
    
  

                                                        
1 Källa: intervjuer med de anställda inom O-fabriken samt material från Volvoskolan. 
 

 

  

 Figur 2. Sprängskiss av en grundmotor 

Figur 2. Grundmotor 

Figur 1. Sprängskiss av en 
grundmotor 
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3. Metod & tillvägagångssätt 
Detta kapitel behandlar studiens forskningssyfte, forskningsansats, metodansats, forskningsstrategi, 
datainsamlingsmetod och trovärdighet. Kapitlets syfte är att skapa förståelse kring hur studien genomförts och 
vilka tillvägagångssätt som valts utefter de alternativ som funnits.  

 
För att illustrera de huvudsakliga beslut som tagits gällande forskningsmetodik, har författarna 
upprättat en metodkarta. Metodkartan visas i Figur 3. 
 
 
Forskningssyfte: 
 

  
Forskningsansats: 
 
 

Metodansats: 
 
 

Forskningsstrategi: 
 
 

Datainsamlingsmetod: 
 
 

Trovärdighet: 
 
 
 

3.1. Forskningssyfte 
Beroende på hur frågeställningen (forskningsfrågorna) har formulerats, har studiens 
vetenskapliga syfte antingen lett till en explorativ, deskriptiv eller explanativ studie (Saunders et al. 
2009) 
 
Explorativa studier används enligt Saunders et al. (2009)för att ta reda på vad som händer och 
för att söka nya insikter. Det betyder att man i vissa fall går från empiri till teori enligt Jacobsen 
(2007). En explorativ studie är flexibel till sin natur och är anpassningsbar vid förändringar, vilket 
är en av dess fördelar. Vid en explorativ studie samlas information in genom litteraturstudier, 
intervjuer med experter eller fokusgruppsintervjuer (Saunders et al. 2009). 
 
Vid deskriptiva undersökningar bör det redan finnas en mängd kunskap och de deskriptiva 
undersökningarna är vanligtvis kvantitativa (Olsson & Sörensen, 2011). Målet med denna sorts 
studie är enligt Robson (1993) att beskriva en korrekt bild av personer, händelser eller 
situationer. För att nå målet är det enligt Saunders et al. (2009) viktigt att ha en klar bild redan 
innan insamlingen börjar, på vilka variabler och fenomen som skall undersökas för att sedan 
bygga en tydlig och välstrukturerad frågeställning kring dem. 
 
Explanativa studier har som syfte att förklara händelseförlopp och relationer mellan olika 
fenomen (Olsson & Sörensen, 2011). Saunders et al. (2009) beskriver i sin tur att det inte bara 
handlar om att förklara utan även att förstå de kausala sambanden (orsak-verkan) mellan de 
ingående variablerna i de fenomen som studeras. De explorativa studierna är i de flesta fall 

Figur 3. Metodkarta 
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kvantitativa och kan delas upp i experimentella och icke-experimentella 
ansatser/forskningsstrategier enligt Saunders et al. (2009) 

3.1.1. Studiens forskningssyfte 
Studiens syfte var att undersöka hur lagerstyrning av bearbetningsverktyg kan effektiviseras för 
att bidra till minskade kostnader och en säkrare verktygshantering vid fallföretaget. Vidare var 
det aktuellt att avgöra vilka parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid lagerstyrning av 
verktyg. Information till studien har bl.a. samlats in genom litteraturstudier och intervjuer. 
Studiens frågeställningar har lett till att en explorativ studie med vissa drag av deskriptiva 
undersökningar har valts. En explorativ undersökning har utförts för att svara på forskningsfråga 
1 och forskningsfråga 2: ”Vilka faktorer bidrar till en effektivare hantering och förvaring av skärande 
bearbetningsverktyg vid en produktionslina?” och ”Hur bör skärande bearbetningsverktyg skyddas för att 
undvika skador på personal och verktyg?”. I dessa fall handlade det först och främst om att undersöka 
vad som hände för att därefter agera utforskande för att söka nya insikter, vilket betydde att det i 
vissa fall skapades teori från empiri. Detta val av forskningssyfte bidrog även att ge en kvalitativ 
forskningsansats. Forskningsfråga 3: ”Hur kan en lagerstyrningsmodell som synliggör de ingångsparametrar 
som påverkar omsättningen av antalet bearbetningsverktyg, utvecklas?” hade ett mer deskriptivt 
forskningssyfte eftersom dess mål var att beskriva en bild av hur valet av antal 
bearbetningsverktyg berodde på vilka parametrar som ingick i verktygslagerstyrningsmodellen 
samt storleken av respektive parameter.  

Ett annat alternativ hade varit att använda en explanativ studie för att lösa forskningsfråga 3, 
men eftersom explanativa studier kräver en betydligt större studie där fler fall är kopplat till mer 
data, valdes detta alternativ bort. Explanativa studier kräver även en hög grad av säkerhet och 
kontroll och det är ytterligare en anledning till varför detta forskningssyfte valdes bort, det är 
med andra ord svårt att kunna säkerställa de resultat som framkommit ur de ingående variablerna 
på grund av att det skulle kunna ha funnits vissa avvikelser som kunde ha uppkommit i det 
insamlade datamaterialet. 

3.2. Forskningsansats 
Enligt Yin (2009) finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt för insamling och analys av data, 
kvantitativ eller kvalitativ. 
 
Kvantitativ data är material som baserats på numeriska värden (Saunders et al. 2009). I 
Kvantitativa metoder omvandlas information till siffror och mängder. Utifrån detta görs sedan 
statistiska analyser. Synsättet fokuserar på en stor mängd data som systematiskt och strukturerat 
samlas in. Detta ger en god avspegling av det som undersökts samt ett beskrivande och 
förklarande svar som kan användas som det genomsnittliga eller representativa (Holme & 
Solvang, 1997). 
 
En kvalitativ ansats fokuserar på icke-numeriska resultat och används främst för att få en 
fördjupad beskrivning och förståelse om en specifik situation. Det görs vanligtvis med ett 
explorativt (utforskande) eller deskriptivt (beskrivande) forskningssyfte (Saunders et al. 2009). 
Kvalitativa metoder utmärker sig genom insamling och analys av riklig information om få 
undersökningsenheter. Osystematiska och ostrukturerade observationer används och forskaren 
observerar fenomenet inifrån vilket gör att forskaren själv kan påverka resultatet genom att vara 
närvarande (Holme & Solvang, 1997). 

3.2.1. Studiens forskningsansats 

Studiens karaktär gällande syfte och frågeställningar styrde vilken forskningsansats som användes 
och i detta fall valdes en kvalitativ forskningsansats. Det berodde på att den mesta data samlades 
in genom ostrukturerade intervjuer med berörd personal inom produktion, processutveckling, 
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slipavdelning, produktionsplanering, inköp och bearbetningsteknik. I många fall har intervjuerna 
även resulterat i att författarna under tiden som intervjuerna pågått, kunnat observera specifika 
situationer (inställning av verktyg, säkerhetsrisker vid lagerhållning, etc.) och dra egna slutsatser. 
Genom att intervjua berörd personal inom området lagerstyrning av bearbetningsverktyg, har 
information i många fall kunnat inhämtas när den behövts och när det funnits behov av att följa 
upp vissa frågeställningar. Det har i sin tur gett ett större djup och förklaringsgrad än vad en 
kvantitativ ansats hade gett. Men även om studiens forskningsansats var kvalitativ, fanns det 
ändå kopplingar till kvantitativa inslag. Det berodde på att kvantitativa metoder användes för att 
samla in viss data till verktygslagerstyrningsmodellen. Det gällde i första hand historik- och 
arkivdata från företagets databaser rörande verktygskostnader, produktionsvolymer, felorsaker, 
bytesfrekvenser, livslängder och antal.  

3.3. Metodansats 
Det finns tre sätt att relatera teori och verklighet (empiri) vid bedrivandet av forskning. Dessa tre 
begrepp är deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidson, 2011). Valet av metodansats 
påverkas av hur forskaren planerar att bedriva undersökningen samt även avgörande saker som 
hur mycket tidigare forskning som finns tillgänglig enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009). 
 
Med ett deduktivt arbetssätt antas objektiviteten i studien kunna stärkas genom att 
utgångspunkten tas i redan befintlig teori (Patel & Davidson, 2011). Vid genomförandet av en 
deduktiv studie utgår därför forskaren från existerande teori och prövar denna i verkligheten 
(Saunders et al. 2009). Det sker genom att den redan befintliga teorin härleds till hypoteser som 
sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet enligt Patel och Davidson (2011). Detta betyder att 
utfallet av den deduktiva ansatsen kan leda till att undersökningen bekräftar eller delvis 
dementerar gällande teorier (Patel & Davidson, 2011). 
 
Om studien däremot är induktiv innebär det att nya teorier byggs upp utifrån empirisk data 
(Saunders et al. 2009). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) menar att slutsatser dras från 
observationer i den empiriska världen som leder till att nya teorier och modeller i den teoretiska 
världen skapas. Induktivt arbetssätt har alltid förekommit som ett första steg på ett nytt område 
där teori saknas. Det gör att teorin inte innehåller något annat än vad som redan finns i det 
empiriska materialet vilket ibland kan uppfattas som svagt eller otillförlitligt (Wallén, 1996). 
 
Den tredje metodansatsen, abduktion, är en kombination av deduktiv och induktiv 
metodansats. I denna metodansats dras slutsatser om vad som är orsak till eller vad som föregått 
en observation (Wallén, 1996). Vidare beskriver Wallén (1996) att abduktion är en problematisk 
metodansats då metodiken inte kan användas schematiskt och att slutsatserna som dras, inte 
gäller strikt logiskt utan måste prövas vidare genom praktiska försök. 

3.3.1. Studiens metodansats 

En deduktiv metodansats har använts då objektiviteten i studien antogs kunna stärkas genom att 
utgångspunkten togs i redan befintlig teori (litteratur) kring lagerstyrning och lagerhantering. 
Dock var det inte säkert att teori kring verktygslagerstyrning som var det delområde inom 
lagerstyrning som författarna skulle undersöka, fanns tillgänglig i tillräcklig skala. Det var även 
oklart vilka kopplingar som fanns mellan lagerstyrning av artiklar och verktygslagerstyrning. De 
osäkerhetsaspekter som rådde medförde att det deduktiva arbetssättet i första hand användes för 
att pröva om teorin kring lagerstyrning av bearbetningsverktyg fungerade praktiskt (empirin) 
inom reservdelshantering eller om den behövdes kompletteras och/eller utvecklas. En abduktiv 
ansats skulle även kunna ha använts med tanke på att författarna ville bidra till utveckling av en 
modell för styrning av verktygslager. Detta alternativ valdes dock bort på grund av att 
utgångspunkten var att det fanns tillräckligt med teorier kring verktygslagerstyrning som gjorde 
en deduktiv metodansats bättre lämpad.  
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Med hjälp av den befintliga teorin skapades en uppfattning om problemets bakgrund, vilket i sin 
tur ledde till att ett antal problemfrågor ställdes. Datainsamling i form av intervjuer, 
observationer och arkivdata har i sin tur lett till en uppfattning om hur verkligheten (empirin) 
sett ut. Den erhållna empirin har sedan kopplats ihop och jämförts med problemfrågorna vilket 
utmynnat i en analysmodell som beskriver vilka teorier som behandlar de olika problemfrågorna, 
samt vilka utfall de fått. Det är bland annat analysmodellen som kommer att ge förslag på 
förbättringar och effektiviseringar inom lagerstyrning och hantering av bearbetningsverktyg.    
 

3.4. Forskningsstrategi 
I enlighet med andra forskningsarbeten är det av yttersta betydelse att rätt forskningsstrategi väljs 
i samband med valt forskningssyfte och tillvägagångssätt (Saunders et al. 2009). Några av de 
vanligaste forskningsstrategierna som nämns är arkivstudier, enkätundersökningar, fallstudier, 
experiment och undersökningar av historiskt material (Yin, 2009). I Tabell 1 visas en jämförelse 
mellan de vanligaste forskningsstrategierna. 
 

Tabell 1. Forskningsstrategier, anpassad från Yin (2009). 

Strategi Typ av 
forskningsfråga 

Behövs kontroll av 
ingående 
parametrar? 

Fokus på aktuella 
händelser? 

Arkivstudie Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Enkätundersökning Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket? 

Nej Ja 

Fallstudie Hur, varför?  Nej Ja 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Historiskt material Hur, varför? Nej Nej 
 
Vid en arkivstudie baseras insamlingen av data på administrativa arkiv med register och 
dokument. Denna strategi är helt underordnad och föredras av alla typer av forskningsändamål, 
vare sig de är förklarande, utforskande eller beskrivande (Saunders et al. 2009). 
 
Enkätundersökningar används för att samla in stora mängder information på ett systematiskt 
och strukturerat sätt. Därför används ofta ett kvantitativt tillvägagångssätt vilket gör det möjligt 
att både jämföra olika svar, samt representera en population (Saunders et al. 2009). 
 
En fallstudie definieras enligt Robson (1993) som en strategi för att utföra forskning som 
innebär en empirisk undersökning av ett visst fenomen i dess verkliga sammanhang med hjälp av 
flera beviskällor (informationskällor). Yin (2009) beskriver att fallstudiens största styrka är att den 
kan hantera en samling av dokument, intervjuer, observationer, osv. som bevis. Detta gör att 
studien definieras som ett förklarande liksom ett undersökande sätt att bedriva forskning på 
enligt Saunders et al. (2009) som även beskriver att en fallstudie oftast anses ha en kvalitativ 
ansats eftersom det handlar om specifika situationer som är relativt svåra att generalisera.  
 
Experiment används i regel när mängden av variabler är få och möjligheterna att begränsa 
variationen av externa faktorer är gynnsamma. Ett experiment brukar vara uppbyggt kring en 
teoretisk hypotes och syftar till att förklara kausalitet mellan olika variabler (Saunders et al. 2009). 
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Enligt Yin (2009) är en experimentell forskningsstrategi lämplig när forskaren direkt, precist och 
systematiskt kan manipulera och/eller styra de ingående variablernas beteenden.    
 
Vid en studie av historiskt material används historiska dokument och arkiv som primärkälla till 
undersökningen och studien fokuserar på att generalisera historiska händelser och fenomen (Yin, 
2009).  

3.4.1. Studiens forskningsstrategi 
Som forskningsstrategi har en fallstudie använts och det beror bland annat på att författarna har 
samlat in information från flera olika informationskällor (intervjuer, observationer, arkivdata). 
Den samlade informationsmängden har lett till en uppfattning om hur O-fabriken i dagsläget 
bedriver lagerstyrning av bearbetningsverktyg (Tool Management) samt information till de ställda 
forskningsfrågorna. Även studiens syfte och typ av forskningsfrågor (vilka, hur, hur) har gjort det 
lämpligt att använda en fallstudie. Det beror på att målet var att förklara vilka faktorer som bidrar 
till en effektivare hantering och förvaring av skärande bearbetningsverktyg, hur skärande 
bearbetningsverktyg bör skyddas för att undvika skador och hur en lagerstyrningsmodell som 
synliggör de faktorer som påverkar valet av antal bearbetningsverktyg som bör finnas i omlopp, 
tas fram. Vidare har även studien en kvalitativ forskningsansats vilket den valda 
forskningsstrategin efterfrågar, eftersom det handlar om en specifik situation (lagerstyrning av 
bearbetningsverktyg) som kan vara relativt svår att generalisera. Eftersom studien har 
genomförts på lokal nivå vid VCE i Skövde, kan fallet beskrivas som en mikro-analysenhet. 
 
En av anledningarna till varför lagerstyrning av bearbetningsverktyg kan vara svår att 
generalisera, beror på att processen/området som undersökts skiljer sig mycket från lagerstyrning 
av artiklar som produceras och ämnas säljas. Lagerstyrning av bearbetningsverktyg handlar i 
stället om att stötta produktionen vid ett företag med bearbetningsverktyg. Andra anledningen 
till varför det kan vara svårare att generalisera lagerstyrning av bearbetningsverktyg gentemot 
lagerstyrning av artiklar, är att flödet av verktyg går runt i ett omlopp. Omloppet kan beskrivas 
som en kontinuerlig process som återupprepar sig.  
 

3.5. Studiens genomförande 
Studiens arbetsgång har följts enligt Figur 4 som presenteras nedan. Figur 4 visar på hur arbetet 
har genomförts samt vilka områden som studien berört och hur de är ihopkopplade. Det 
empiriska materialet har samlats in genom en nulägesbeskrivning av fallstudien och en 
benchmarking för att sedan kunna analyseras utifrån den teoretiska referensramen. Analysen har 
bidragit till att koppla ihop hur nuvarande arbete bedrivs med vad teorin säger med avseende på 
områdena: lagerstyrning, lagerplanering, Tool Management, säkerhet och förvaring. Utifrån 
analysen har sedan faktorer som påverkar lagerstyrning av bearbetningsverktyg tagits fram. 
Vidare har rekommendationer lämnats för hur verktyg ska skyddas och lagras samt hur en 
verktygslagerstyrningsmodell kan tas fram. 
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Resultat & Slutsats 
1) Identifiering av faktorer 
2) Skydd & lagring av bearbetningsverktyg 
3) Lagerstyrningsmodell som beskriver hur många 
bearbetningsverktyg som ska finnas i omlopp 

Hur ska 
bearbetningsverktyg 

lagerstyras? 
 

Teoretisk referensram 
1) Lagerstyrning 
- Lagertyper 
- Förvaringssystem 
- ABC-klassificering 
- 5S 
2) Lagerplanering 
- Lagerkostnader 
- Nyckeltal 
- Lagernivå 
3) Tool Management 
- Skillnader mellan 
lagerstyrning & Tool 
Management 
4) Säkerhet 
- Arbetsskador 
- Arbetsmiljö & ekonomi 
- Förebyggande av 
arbetsskador 
 

Faktorer som påverkar 
hantering och förvaring 

Skydd & lagring Lagerstyrningsmodell 

Analysområden 
1) Lagerstyrning 
 
2) Lagerplanering 
 
3) Tool Management 
 
4) Säkerhet och förvaring 
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- Intervjuer 
- Intern data 
- Observationer 
- Processkarta 

 
Benchmarking 
- Intervjuer 
- Datainsamling 
- Observationer 
 

Figur 4. Analysmodell 
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3.5. Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen kan enligt Saunders et al. (2009) ske genom att antingen använda sig utav primär 
eller sekundär data. Sekundär data är data som används för ett tidigare syfte men kan appliceras i 
den nya forskningen. Primär data är den data som har insamlats för det specifika tillfället. 

3.5.1. Primärdata och sekundär data 
Det kommer till en punkt då sekundär data inte kan användas för att lösa problemet. Då behövs 
ny data som tidigare inte samlats in användas, vilket benämns primärdata (Wild & Diggines, 2010). 
Enligt Saunders et al. (2009) består primärdata av material som tas in genom bland annat 
observationer, intervjuer, enkäter och experiment. Fördelen med att använda sig av sekundär 
data är att den oftast lätt kan tas fram till en låg kostnad (Saunders et al. 2009).  

3.5.2. Observationer 
Observationer är användbart för att tillhandahålla ytterligare information av det studerade ämnet 
(Yin, 2009). Enligt Robert et al. (2003) förekommer två skilda observationer; 
deltagarobservationer och direkta observationer. Deltagarobservationer är enligt O'Shaughness 
(1995) den situation när observatören blir en del av det som ska studeras. Saunders et al. (2009) 
menar vidare att deltagarobservationer används för att ta reda på människors beteende och 
handlingar genom att studera dem under normala förhållanden utan att ge specifika 
instruktioner. Enligt Robert et al (2003) innebär direkt observation att forskaren agerar som en 
åskådare, iakttar fenomenet men upprätthåller ett fysiskt och psykologisk avstånd. Till skillnad 
från deltagarobservation anses direkt observation vara mer passiv i utförandet (Yin, 2009). 
Gemensamt för båda teknikerna är att de syftar till att beskriva händelser i realtid och använda 
dessa händelser i ett sammanhang (Yin, 2009).  

3.5.3. Intervjuer 
Enligt Yin (2009) är intervjuer  en av de mest viktiga källorna till information i en fallstudie. 
Ejvegård (2003) menar att det är viktigt att välja ut rätt personer samt att vara väl förebredd vid 
utförandet av en intervju. Enligt Saunders et al. (2009) kan intervjuer användas för att kunna samla 
in trovärdig data kan som i sin tur kan användas för att besvara studiens forskningsfrågor. 
Författaren menar vidare att det är studiens syfte som avgör vilken typ av intervju som ska 
utföras, där det finns att välja mellan strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade 
intervjuer. I en strukturerad intervju använder sig forskaren utav ett manus med frågor som 
består av standardiserade eller identiska frågor, som uttalas exakt hur de är skrivna med samma 
tonläge för att förhindra att bias uppstår (Saunders et al. 2009). Ejvegård (2003) menar att om 
frågorna ställs exakt lika till alla intervjuade förbättras möjligheterna att jämföra svaren från 
respondenterna. I en semistrukturerad intervju förekommer bestämda områden som ska 
behandlas, vilket består utav ämnen och frågor som ska täckas in under intervjutillfället 
(Saunders et al. 2009). Vid en ostrukturerad intervju förekommer enligt Saunders et al. (2009) inga 
bestämda frågor. Den som intervjuar kan nämligen fritt välja vad som anses vara intressant eller 
hur mycket respondenten ska påverka, det är därför viktigt att forskaren noga tänker igenom vad 
intervjun ska användas till och vilka frågor som måste ställas (Ejvegård, 2003).   

3.5.4. Enkäter 

I stället för att samla in information genom intervjuer kan forskaren i stället använda enkäter. 
Enkäter är dessutom billigare, enklare och mindre tidskrävande (Ejvegård, 2003). Författaren 
menar vidare att enkäter kan delas ut till en större mängd personer, samtidigt som de svar som 
erhålls är skriftliga och därmed underlättar bearbetningen. Med hjälp utav enkäter kan data 
samlas in genom att antingen använda sig utav standardiserade eller identiska frågor, vanligtvis 
används en enkätstudie för att samla in deskriptiva och explanativa data om beteenden, 
egenskaper och åsikter (Saunders et al. 2009). Vilken typ av enkäter som sedan används beror på 
de valda forskningsfrågorna och resurser som finns tillgängligt (Saunders et al. 2009). 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=O'Shaughness&fromproduct=true
http://tyda.se/search/psykologisk
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3.5.6. Benchmarking 

Enligt Cook (2005) är benchmarking en process som identifierar, skapar förståelse och använder 
framstående metoder från den egna organisationen eller andra företag, för att öka prestationerna 
inom det egna företaget. Benchmarking handlar om att studera hur andra gör för att sedan lära 
sig av detta och applicera det med ett tillägg av egen kreativitet (Karlöf, 2009).  Cook (2005) 
menar vidare att med benchmarking kan organisationen öka värdet för kunderna och urskilja sig 
från konkurrenterna. Benchmarking syftar till att förändra organisationen som i sin tur leder till 
en effektivare drift, bättre precision i strategi, högre kvalitet och produktivitet (Karlöf, 2009). 
Benchmarking behövs enligt Cook (2005) för att hjälpa organisationer med att fokusera 
omvärlden och förbättra effektiviteten i deras processer. Författaren menar vidare att 
benchmarking genererar fördelar som att den sätter prestationsmått, stödjer påskyndandet och 
hanteringen av förändringar, förbättrar processer, vägleder personer att se utanför de egna 
väggarna och skapar förståelse för prestanda i världsklass. 
 
Benchmarking kan utföras både intern och externt, där intern benchmarking handlar om att 
jämföra likartade produktionsenheter inom samma organisation eller företag (Karlöf, 2009). 
Cook (2005) anser att intern benchmarking är enklare att genomföra då den innefattar mätning 
och jämförelser från likande verksamheter inom samma organisation. Intern benchmarking 
genererar fördelar då det är lättare att förhandla mellan kollegor som talar samma språk och 
tillhör samma kultur och system. Författaren menar vidare att även nackdelar kan uppstå när 
exempelvis interna avdelningar mäts mot varandra där den avdelning som presterar bäst, sätts 
som standard. Det kan leda till att övriga interna avdelningarna begränsar sina 
utvecklingsmöjligheter genom att använda den framtagna standardmetoden (Cook, 2005). Extern 
benchmarking förekommer enligt Cook (2005) inom områden som inriktar sig mot konkurrenter 
och mot liknande näringsverksamheter. Författaren menar att det är mer fördelaktigt att inrikta 
sin benchmarking på mer liknande strukturer eller förutsättningar då det är lättare att tillgå 
information. Möjliga nackdelar som kan uppstå är att det kan vara svårt att applicera lärdomarna 
från andra organisationer. För att uppnå en effektiv benchmarking förekommer det enligt Cook 
(2005) sex olika steg; ” identifiera och förstå dina processer, bestäm vad och vem som benchmarking ska 
användas på, samla in data, analysera data och iaktta skillnader, planera och sätt i gång förbättringsarbetet och 
gör en förnyad granskning”. 

3.5.7. Studiens datainsamlingsmetod 

Denna studie har baserat sig på både primärdata och sekundär data. Primärdata har samlats in 
genom intervjuer, observationer och litteraturstudier.  
 
Under intervjuerna har både chefer och anställda med minst ett par års erfarenhet valts ut från 
tillhörande avdelningar till produktionen i O-fabriken. Detta för att författarna eftersträvade att 
få en övergripande bild av hur lagerstyrningen av bearbetningsverktyg fungerade på företaget 
gällande bland annat uttagsfrekvens, omsättning och kapitalbindning men även för att kunna 
identifiera kritiska faktorer. De genomförda intervjuerna bidrog till att författarna fick en 
förståelse för hur lagerstyrningen fungerade på företaget. Under intervjuerna framkom även flera 
intressanta åsikter om brister bakom den nuvarande lagerstyrningen. För att författarna skulle 
bilda sig en egen uppfattning av den nuvarande lagerstyrningen, utfördes även observationer 
under flera olika tillfällen som då kunde bekräfta att den insamlade informationen från 
intervjuerna överensstämde. Författarna samlade in information genom att intervjua 40-50 
personer där intervjutiden var omkring 30-60 minuter per person. Dessa underlag låg sedan till 
hjälp vid utformandet av de förbättringsförslag som framkommit ur fallstudien.  
 
Under de första dagarna då studien inleddes fick författarna en utförlig presentation av 
handledarna på VCE samt kontakt med inflytelserika personer för insamling av relevant 
information. Författarna bokade möten med dessa personer som bestod av både chefer och 
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anställda inom olika avdelningar tillhörande O-fabriken. De aktuella avdelningarna bestod 
framför allt av; slipavdelningen, bearbetningsteknik, produktionen i O-fabriken och 
inköpsavdelningen. Intervjuerna var till en början relativt korta, ca 30 minuter. Detta för att 
författarna skulle få en överskådlig bild av hur verksamheten och lagerstyrningen var uppbyggd i 
O-fabriken, samt för att utveckla ytterligare frågeställningar. Under tiden som författarna 
samlade in information utvecklades en högre förståelse om hur verksamheten fungerade. 
Allteftersom mer kunskap erhölls utfördes längre intervjuer (på omkring en timme) där djupare 
frågor kunde diskuteras gällande de förekommande problemen med lagerstyrningen. Eftersom 
det inte fanns möjlighet att besvara alla frågor under dessa intervjuer fick författarna tips på 
personer att kontakta. Metoden som även kallas ”snowball sample” (snöbollseffekten) är en 
insamlingsmetod där efterföljande respondenter fås genom information från föregående 
respondent (Saunders et al. 2009). För att författarna skulle kunna jämföra och dra slutsatser av 
den insamlade informationen från intervjuerna växlades intervjuerna hela tiden med 
observationer. 
 
De observationer som utfördes bestod av direkta observationer där författarna följde med och förde 
anteckningar av olika moment i verktygsflödet. Direkta observationer användes för att 
författarna skulle få en insikt av de rutiner som följs vid varje station dvs. hur verktygen 
transporterades från verktygsinställningen till dess att de placeras i lagret. Direkta observationer 
användes även för att se hur de anställda arbetade på de olika stationerna. Detta för att 
författarna skulle kunna ta fram förbättringsförslag gällande förvaringssystem och säkerhet, samt 
en lagerstyrningsmodell som anger hur mycket verktyg som behöver finnas i omlopp vid en viss 
given produktionsvolym. Det första momentet som observerades var hur operatörerna plockade 
ut ett slitet bearbetningsverktyg från fleroperationsmaskinen för att sedan byta till ett nytt 
bearbetningsverktyg från verktygslagret. Nästa moment bestod av att studera hur transporten av 
slitna bearbetningsverktyg skedde från verktygslagret till slipavdelningen. I slipavdelningen 
observerades hur verktygen slipades och färdigställdes för att slutligen kunna transporteras 
tillbaka till verktygslagret.  
 
Det empiriska materialet till fallstudien grundar sig information som samlats in under början av 
studien då författarna följde med i verktygsflödet. På detta sätt observerades hur 
bearbetningsverktygen cirkulerar runt genom de olika stationerna. Under fallstudiens gång har 
även författarna deltagit på dagliga morgonmöten där ansvariga inom produktionen samlats för 
att diskutera förbättringsåtgärder i produktionen. Från dessa möten kunde författarna få 
ytterligare information om förekommande problem samt ställa eventuella frågor.   
 
Den information som författarna samlat in från intervjuer och observationer skapade ett underlag till 
den rådande hanteringen av verktyg. Det har dessutom använts sekundär data i form av litteratur, 
vetenskapliga artiklar och tidsskrifter. Utifrån denna information har sedan den teoretiska 
referensramen skapats. Litteraturen har samlats in från stadsbiblioteket i Skövde och 
högskolebiblioteket i Skövde, samt universitetsbiblioteket i Luleå. Från universitetsbiblioteket i 
Luleå har även de vetskapliga artiklarna hämtats från bibliotekets databaser. De sökbegrepp som 
användes för att söka i bibliotekets databaser bestod av både svenska och engelska benämningar 
inom; lagerstyrning, lagerstyrning av verktyg, lagring av artiklar, 5s, lagertyper, förvaringssystem, 
paternosterverk, lagerplanering, lagerkostnader, kapitalbindning, lagernivå, säkerhetslager, Tool Management, 
kundfokuserad produktutveckling (QFD), arbetsskador, förebyggande av arbetsskador och kravspecifikation. 
Dessa teorier kring lagerstyrning kompletterade varandra och gjorde att författarna kunde dra 
intressanta paralleller för att utforma förslag till fallstudien. De teorier som författarna samlat in 
till studien har bidragit till att nya idéer har kunnat tas fram samt det har gett en grundlig 
förståelse till varför dessa problem uppstår hos vissa företag.  
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Intern informationsinsamlig 

Det har även samlats in sekundärdata från företagets interna nätverk till företagsbeskrivningen. 
Ytterligare information som hämtas från intranätet är Excel-filer som använts till 
lagerstyrningsmodellen och kontaktuppgifter till personer som valts ut till intervjuer. 
 
Största delen av fallstudien har gjorts på VCE i Skövde. Interna studiebesök inom andra 
avdelningar inom VCE har utförts liksom externa studiebesök på företag som använder likande 
utrustning vid mätning och lagring av bearbetningsverktyg. Under de interna studiebesöken har 
inköpsavdelningen besökts för information om priser på bearbetningsverktygen och för 
information om vad en eventuell reducering av antalet bearbetningsverktyg skulle kunna bespara. 
Men även för att få en förståelse av hur inköpsprocessen och lagerstyrningen av 
bearbetningsverktyg fungerar, samt hur företaget följer upp och sammanställer de befintliga 
bearbetningsverktygen för att avgöra hur många verktyg som behöver finnas i omlopp. Det har 
även utförts interna studiebesök på avdelningen produktionsplanering för att få en förståelse om 
hur produktionen planeras. 
 
Extern informationsinsamlig 
De externa studiebesöken gjordes på Elos, Volvo Powertrain samt på Arkivator. Under 
studiebesöken på Elos i Timmersdala den 13/2-2012 var syftet att få en inblick i hur de mäter sin 
utrustning samt vilka typer av mätmaskiner som används. Målet var att jämföra och ta del av nya 
idéer som kunde reducera mätfel av bearbetningsverktyg vid VCE. Studiebesöket gav författarna 
en tydligare inblick kring likheter och skillnader om hur mätningar utfördes mellan Elos och 
VCE. Ett likande studiebesök utfördes den 27/2-2012 på Arkivator Industri i Falköping. Även 
där var syftet att utifrån deras sätt att mäta sin utrustning få idéer på olika mätutrustningar för att 
kunna reducera mätfel av verktyg på VCE. Syftet med studiebesöket på Volvo Powertrain den 
15/2-2012 var att få en inblick i hur de lagerhåller, felrapporterar sina skärande 
bearbetningsverktyg, samt hur de räknar ut hur många verktyg som ska befinna sig i omlopp för 
att kunna hålla produktionen igång men ändå inte ha för många i lager. Under studiebesöket 
visades intressanta rutiner ang. hur felrapporteringar följdes upp samt hur de kontrollerade hur 
många skärande bearbetningsverktyg som behövde finnas i omlopp. Detta gav författarna 
intressanta idéer på hur VCE skulle kunna följa upp felorsaker samt skapa en 
lagerstyrningsmodell för bearbetningsverktygen. 

3.6. Utveckling av lagerstyrningsmodell  
Syftet med att utveckla en lagerstyrningsmodell var att: (1) beräkna hur många 
bearbetningsverktyg som behöver finnas i omlopp (verktygslager, slipavdelning och 
fleroperationsmaskiner), (2) åskådliggöra kapitalbindning av verktygen, samt (3) påvisa 
besparingsmöjligheter. De ingående parametrar som påverkar antalet bearbetningsverktyg som 
omsätts är: inköpspris, servicenivå, MAD, årstakt, genomsnittlig livslängd, antal fleroperationsmaskiner, slip- 
& beläggningstider, internränta och inventerat lagersaldo. Parametrarna kan delas upp i två grupper, 
fasta- respektive rörliga parametrar. Fasta parametrar omfattar exempelvis pris och teoretisk 
livslängd. Dessa parametrar hämtas från listor/databaser och är på förhand definierade. Rörliga 
parametrar omfattar exempelvis servicenivå och årstakt. Rörliga parametrar är på förhand 
odefinierade och väljs manuellt av brukaren av lagerstyrningsmodellen. På detta sätt kan 
brukaren av lagerstyrningsmodellen själv avgöra vilka värden som de rörliga parametrarna ska ha 
för att kunna anpassas efter den aktuella situationen. 
 
En viktig parameter som lagerstyrningsmodellen bygger på är verktygens livslängd. Verktygens 
teoretiska livslängd anger hur många detaljer (cylinderhuvuden) respektive bearbetningsverktyg 
förväntas kunna producera innan verktyget behöver bytas ut. Eftersom det förekommer 
variationer i bearbetningsverktygens livslängd (verktygens ingreppstid), där den teoretiska 
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livslängden inte alltid stämmer överens med det verkliga utfallet, kan parametern inte överföras 
direkt till lagerstyrningsmodellen. För att kunna ta fram ett rättvisande värde på livslängden som 
tar hänsyn till både verktyg som går enligt den teoretiska livslängden och verktyg som går sönder 
innan den teoretiska livslängden, behöver dessa vägas samman till en genomsnittlig livslängd.  
 
För att samla in information om de bearbetningsverktyg som byts ut innan den teoretiska 
livslängden samt ge företaget en sammanställning av de verktygsfel som skett, har författarna 
tagit fram en verktygsuppföljningsblankett (bilaga 3). Verktygsuppföljningsblanketten (röd lapp) 
fylls i av operatörerna och sammanställs sedan i en Excel-fil. Den sammanställda Excel-filen 
kopplas sedan till lagerstyrningsmodellen, som då kan utföra beräkningar av hur många verktyg 
som behöver finnas i omlopp, se Figur 5. 

 
Det är viktigt att den framtagna verktygsuppföljningsblanketten fylls i på ett korrekt sätt. 
Speciellt viktigt är det att fylla i rutan ”antal detaljer kvar att köra”. Den parametern beskriver 
nämligen antalet detaljer (cylinderhuvuden) som bearbetningsverktyget har kvar att köra innan ett 
verktygsbyte ska ske. Om verktyget går sönder innan den teoretiska livslängden skall därför detta 
värde föras in i verktygsuppföljningsblanketten. Det bidrar till att det är viktigt att 
verktygsuppföljningsblanketten är tydligt utformad så att inga misstolkningar görs. För att 
undvika att misstolkningar inträffar har författarna valt att använda sig av samma språk och 
nyckelord som förekommer i produktionen. Exempelvis har parametern ”antal detaljer kvar att 
köra” hämtats direkt från fleroperationsmaskinens informationsskärm för att det ska vara lätt för 
operatören att fylla i verktygsuppföljningsblanketten. Parametern ”antal detaljer kvar att köra” 
tillsammans med bearbetningsverktygets teoretiska livslängd används sedan för att beräkna den 
genomsnittliga livslängden för ett bearbetningsverktyg. Från den genomsnittliga livsländen kan 
sedan antalet bearbetningsverktyg som behöver finnas i omlopp vid en viss årstakt beräknas.

 
Figur 5. Koppling mellan vektygsuppföljningsblanketten och lagerstyrningsmodellen 

Lagerstyrningsmodellen består av ett antal ingående parametrar som avgör hur många 
bearbetningsverktyg som behöver finnas i slipavdelningen, fleroperationsmaskinerna och 
verktygslagret. Nedan presenteras några av de ingående parametrarna.  
 
Verktygets genomsnittliga livslängd anger hur många detaljer (cylinderhuvuden) respektive 
bearbetningsverktyg förväntas kunna köra innan verktyget behöver bytas ut. Den genomsnittliga 
livslängden beräknas genom att ta medellivslängden av både verktyg som går enligt den 
teoretiska livslängden och verktyg som inte går enligt den teoretiska livslängden (byts ut tidigare). 
 
Säkerhetslagret beräknas utifrån den valda servicenivån (k), som brukaren av 

lagerstyrningsmodellen väljer manuellt och prognosfelet (    ). Säkerhetslagret kan beräknas 
enligt formeln: 

 ä                             
 
Verktygslagret består av ett omsättningslager och ett säkerhetslager. Omsättningslagret kan 
beräknas genom att dividera årstakten med den genomsnittliga livslängden. Från detta ges då 

Verktygsuppfölj-
ningsblankett 

(rödlapp) 

Sammanställning 
av rödlappar i 

Excel 

Lagerstyrnings-
modell 
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antalet bearbetningsverktyg som behöver finnas i verktygslagret för att hantera en årsproduktion 
av detaljer (cylinderhuvuden).   
 
Slipavdelningen är den avdelning där verktygen slipas och ställs in för att sedan kunna transporteras 
tillbaka till verktygslagret. För att beräkna hur många (antalet) bearbetningsverktyg som skickas 
på slipning per år, kan årstakten delas med verktygets genomsnittliga livslängd. Beroende på om 
bearbetningsverktygen är gjorda av hårdmetall eller är ett diamantverktyg slipas de olika länge. 
Vissa bearbetningsverktyg ska dessutom beläggas, vilket medför en ytterligare tidsåtgång. 
Sliptiden väljs manuellt beroende vilken verktygssort det gäller.  
 
Fleroperationsmaskinerna kan lagra ett visst antal bearbetningsverktyg av varje sort. Genom att 
beräkna antalet verktygsplatser för varje bearbetningsverktyg i respektive maskin och antalet 
redundanta maskiner, kan den totala mängden verktyg av varje sort, tas fram.  
 
Totala antalet verktyg i omlopp består av antalet bearbetningsverktyg i verktygslagret, slipavdelningen 
och fleroperationsmaskinerna. 
 
Internräntan väljs manuellt i lagerstyrningsmodellen och ligger sedan till grund för beräkning av 
den totala verktygskostnaden. 
 
Total verktygskostnad (beräknad) beräknas genom att använda de framtagna inköpspriserna på 
bearbetningsverktygen och multiplicera dessa med både det totala antalet verktyg i omlopp och 
internräntan. 
 
Total verktygskostnad (inventerad) beräknas genom att antingen inventera antalet verktyg eller att 
själv välja antal verktyg som ska finnas i verktygslagret, slipavdelningen och 
fleroperationsmaskinerna. Antalet verktyg multipliceras sedan med inköpspriset och 
internräntan. 
 
Differens totalkostnad kan användas för att beräkna eventuella besparingsmöjligheter, vid 
exempelvis en reducering av antalet bearbetningsverktyg. Det finns även en möjlighet att få en 
överblick av hur stor skillnaden blir i totalkostnaden om fler verktyg tas i bruk. 
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3.7. Val av förvaringssystem - Kvalitetshuset   
Kvalitetshuset är en matris som används inom Quality Function Deployment (QFD). Modellen 
används för att framföra kundens behov och önskemål, på ett klart och tydligt sätt, i början av en 
produktutvecklingsprocess. Kvalitetshuset innehåller information om kundönskemål, 
produktegenskaper och vad som har störst inverkan på kundtillfredsställelsen enligt Bergman 
och Klefsjö (2007). Många fördelar skapas genom att arbeta med QFD där Gustafsson och 
Gustavsson (1994) bland annat nämner kortare produktframtagningstider, tydligare koppling till 
kundbehov och ett systematiskt arbetssätt.  
 
En viktig aspekt som ReVelle och Moran (1998) lyfter upp är att de uttalade kundönskemålen 
inte är samma sak som de önskade produktegenskaperna. En produktegenskap är endast en 
särskild lösning för att tillfredställa ett kundönskemål. Kunderna vill ha en viss fördel, men det 
behöver nödvändigtvis inte vara den speciella produktegenskapen som ger fördelen. ReVelle och 
Moran (1998) hänvisar även till Kanomodellen genom att beskriva att det är viktigt att fokusera 
på kundernas basbehov då kundönskemål ska ställas upp. Basbehov är de mest väsentliga 
behoven som kunden har och som inte är uttalade eftersom kunden räknar med att produkten 
tillfredställer dem (Yang, 2005).  
 
Vid fallstudien ritades två kvalitetshus. Anledningen till att två kvalitetshus ritades var att både 
Lumsden (2006) samt Johnsson och Mattsson (2011) påvisade att det fanns två förvaringssystem 
som passade in för lagring av verktyg, paternosterverk och skåp (hyllfackslagring). Genom att rita 
upp ett kvalitetshus för vartdera av förvaringssystemen fanns det därför möjlighet att jämföra 
förvaringssystemen mot varandra. Figur 6 och Figur 7 visar de framtagna kvalitetshusen.      
  

Tillvägagångssättet för att rita upp kvalitetshusen:  
1. Kundönskemål fylldes i på vänster sida av huset. 
2. Kundönskemålen viktades från 1-3, där 3 hade högsta vikt.  
3. Förvaringssystemens produktegenskaper som berörde kundönskemålen fylldes i, strax 

under taket. 
4. I husets tak angavs om sambanden mellan produktegenskaperna hade positiv eller 

negativ korrelation.  
5. Sambandsvärdet angavs i mitten av huset, dvs. hur starkt sambandet var mellan 

kundönskemålen och produktegenskaperna. Ett starkt positivt samband fick värdet 3, 
medan ett starkt negativt samband fick värdet -3. 

6. Sambandsvärdena summerades ned till fokusvärden för respektive produktegenskap, i 
botten av huset. På detta sätt framkom det vilka produktegenskaper som på bästa sätt 
motsvarade kundens önskemål.  

7. Fokusvärdena summerades ihop till en totalsumma, nere i högra hörnet av huset.  
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Monteringstid 

(N) Förhindra att spetsiga skär tränger igenom skyddet. 
(N) Skyddet får inte ge upphov till korrosion av verktyget. 
 

(N) Under 60 sekunder. 
(Ö) Under 30 sekunder. 

(N) Hög friktionsfaktor mellan skyddet och verktyget 
       eftersom skyddet inte får lossna oavsiktligt. 

(N) Skyddet ska bestå av max 2 delar.  
(Ö) Skyddet ska bestå av 1 del. 

(N) Skyddet ska kunna anpassas 10-55mm i diameter. 
(N) Skyddet ska kunna anpassas i valfri längd.  

(N/Ö) Ingen uppgift 

(Ö) Skyddet ska kunna fästas på verktyget utan 
       gummiband, buntband eller liknande hjälpmedel. 

Grepp 

Täthet 

Delar 

Justerbarhet 

Kostnad 

Infästning 

3.8. Framtagning av verktygsskydd - Kravspecifikation 
För att skydda personal och bearbetningsverktyg ifrån att skadas vid hantering av 
bearbetningsverktyg, kan det vara önskvärt att utveckla ett verktygsskydd. Innan utveckling 
påbörjas behövs dock en grundläggande kravspecifikation för verktygsskyddet. 
 
Enligt Jansson och Ljung (2004) är kravspecifikationens uppgift att beskriva vilka krav och 
önskemål som ett projekt ska tillgodose för att accepteras. Med andra ord beskriver 
kravspecifikationen målsättningen med projektet samt fungerar som referens i slutet av projektet. 
Ett projekt kan omfatta framtagning av en ny vara eller tjänst, eller i vissa fall båda delarna 
(Maussang, Zwolinski, & Brissaud, 2009). Vidare menar Tomczyk (2005) att det är önskvärt att 
säkerställa att kravspecifikationens mål är i linje med företagets mål och att de är specifika, mätbara, 
accepterbara, rimliga och tidsbestämda (SMARTa-mål). Termini (1999) rekommenderar att 
projektledaren bör ta ett möte med kunden och/eller projektbeställaren och fråga efter en 
definition av projektet samt relevant fakta rörande: projektkrav, förväntningar, specifikationer, 
kostnadsmål, tidsschema, begränsningar, etc. Det som beslutats under mötet bör sedan 
specificeras upp i en kravspecifikation som båda parter sedan godkänner innan projektet startas 
(Termini, 1999). 
  
Vid framtagningen av kravspecifikationen gällande verktygsskyddet tillfrågades personal vid 
slipavdelningen, produktionen och bearbetningsteknik. Personalen ombads att berätta vilka krav 
och önskemål de hade på ett blivande verktygsskydd. Kraven som personalen ställde delades 
sedan in i två kategorier: Nödvändiga funktioner (N) och Önskvärda funktioner (Ö). 
Figur 8 visar verktygsskyddets kravspecifikation. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Figur 8. Kravspecifikation av verktygsskydd 
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3.9. Trovärdighet 
För att kunna säkerställa att forskningsstudien ger ett korrekt svar på de valda forskningsfrågorna 
krävs det att styrkor och eventuella brister lyfts fram för att undvika felaktigheter. 
Trovärdigheten syftar till att reducera eventuella fel som kan uppstå när forskningsfrågorna ska 
besvaras. (Saunders et al. 2009) 

3.9.1. Validitet 
Enligt Powell et al. (2010) handlar validitet om till vilken utsträckning som mätinstrumentet 
mäter vad den är avsedd att mäta. Yin (2009) nämner tre förekommer typer av validitet som är 
relevanta i fallstudier; begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet. 
 
Begreppsvaliditet 

Med begreppsvaliditet menas till vilken utsträckning som de mätningar som görs, verkligen mäter 
de begrepp som det är tänkt att den ska mäta (Saunders et al. 2009). Yin (2009) menar att ett 
framgångsrecept för en hög begreppsvaliditet är att använda sig utav flera källor vid 
informationsinsamling.    
 
Intern validitet 

Intern validitet handlar enligt Yin (2009) om forskaren drar rätt slutsatser angående de kausala 
förhållandena mellan de olika variablerna. Författaren menar vidare att intern validitet som 
används vid explanativa och kausala studier och är oanvändbara vid deskriptiva och explorativa 
studier. 
 
Extern validitet 
Enligt Yin (2009) handlar extern validitet om studiens resultat går att generalisera på den 
befintliga teorin. Alltså inom vilket område som studiens resultat kan generaliseras utanför det 
specifika fallet (Saunders et al. 2009).  
     
Reliabilitet  

Enligt Yin (2009) är målet med reliabilitet att en forskare som följer samma procedur och utför 
samma fallstudie ska komma fram till samma resultat och slutsatser. Briggs (2007) menar vidare 
att reliabilitet fås när samma resultat påvisas efter ett flertal upprepningar.  
 
Triangulering 

Triangulering handlar om att använda multipla källor av information. Genom att använda sig av 
multipla källor kan en bredare omfattning fås av både historiska och problematiska beteenden. 
Med hjälp av triangulering kan potentiella problem med att bygga upp validiteten göras då 
multipla källor av bevis i grund och botten ger multipla mått av samma fenomen. (Yin, 2009) 

3.9.2. Studiens trovärdighet 

För att säkerställa trovärdigheten i studien har flera litterära källor använts vid insamlandet av 
information. Det har dessutom används direkta observationer parallellt med intervjuer för att 
stärka begreppsvaliditeten samt trovärdigheten. Observationer har även använts för att ge 
författarna en grundlig förståelse av den rådande situationen och uppmärksammande av 
eventuella förbättringsmöjligheter. För att ytterligare stärka trovärdigheten i den information som 
samlast in under intervjuerna, har författarna använt sig av olika källor för samma sak, även kallat 
triangulering, där det har ställts standardiserade frågor till både anställda och chefer inom olika 
roller på olika nivåer i företaget. De svar som samlats in har sedan analyserats och jämförts mot 
varandra för att kunna dra slutsatser. Från denna information har idéer tagits fram om vad som 
kan orsaka O-fabrikens lagerstyrningsproblem angående verktyg. Genom att jämföra det material 
som samlats in under intervjuerna med de observationer som gjorts, har en tydligare verifikation 
kunna säkerställas om intervjuerna stämmer överens med vad som observerats. Med hjälp av 
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uppföljningsintervjuer har den insamlade informationen från intervjuerna även bekräftats av 
respondenterna. Detta för att författarna ska kunna säkerhetsställa att respondenternas svar 
uppfattats korrekt. För att kontrollera att rätt saker mätts på rätt sätt under studiens gång, har 
författarna utgått ifrån teori kring lagerstyrning och Tool Management vid genomförandet av 
studien. Detta för att sedan kunna kontrollera att det empiriska utfallet överensstämmer med 
teorin eller om det finns avvikelser.  
 
Studien kan anses innehålla vissa brister eftersom några av de utförda beräkningarna innehåller 
antaganden. Det beror på att det inte fanns tillräckligt med information om alla ingående 
parametrar till lagerstyrningsmodellen.  
 
För att säkerställa att inga viktiga ingångsparametrar hade glömts vid framtagningen av 
lagerstyrningsmodellen, genomfördes benchmarking mot Volvo Powertrain.  
 
Eftersom lagerstyrningsmodellen till viss del bygger på verktygsuppföljningsblankettens (Se bilaga 
3) ifyllda information, är det viktigt att blanketten fylls i korrekt och med rätt värden. Därför 
återspeglas förekommande benämningar på verktygsuppföljningsblanketten efter 
fleroperationsmaskinernas displaytext och förekommande benämningarna ute i produktionen. 
 
De metodproblem som uppstått under studiens gång är bland annat att en stor del av den 
information som har varit nödvändig till lagerstyrningsmodellen inte har funnits lättillgänglig i 
databaser. Därför har författarna exempelvis fått skriva in bearbetningsverktygens 
verktygsnummer manuellt från dokumenterat material i pärmar till Excel. Dessa har sedan 
sammanställts i Excel med kopplingar till bearbetningsverktygens artikelnummer, priser, 
skärdata, osv.  
 
För att ytterligare stärka trovärdigheten i studien hade fler personer eventuellt kunnat intervjuas. 
Det hade dessutom kunnat göras en grundlig inventering av alla bearbetningsverktyg som 
cirkulerar i omloppet. 
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4. Teori- Lagerstyrning och Tool Management 
Lagerstyrning handlar om att fastställa och upprätthålla de lägsta möjliga lagernivåerna som behövs för att 
tillmötesgå en verksamhets valda kundservicepolicy. Med hjälp av minskade lagernivåer kan kapitalbindning och 
lagerhållningskostnader reduceras. Lagerstyrning är ett brett och allmänt begrepp för styrning av artiklar och 
därför kan det ibland behöva brytas ner och anpassas för att bättre kunna appliceras på specifika områden inom 
ett företag. Ett sådant område kan exempelvis vara lagerstyrning av bearbetningsverktyg, även kallat Tool 
Management. Teorin kring Tool Management beskriver på ett utförligare sätt hur lagerstyrning av verktyg ska 
ske.  

 

4.1. Lagerstyrning 
Inom företag är det nödvändigt med lagerhållning för att undvika störningar i produktionen samt 
kunna möta kunders efterfråga. För att åstadkomma detta krävs ofta ett lager av råmaterial och 
färdiga produkter (Segerstedt, 2008). För att ett företag ska kunna erbjuda en hög leveransservice 
krävs det enligt Lumsden (2006) att tillverkningen och utleveranser styrs upp så att det finns ett 
starkt samband mellan leveransservice (kundtillfredsställelse), resursutnyttjande 
(tillverkningskostnad) och slutligen genomloppstiden (kapitalbindning). Vid lagerstyrning är det 
enligt Aronsson et al. (2004) tre viktiga frågor som bör ligga i fokus. När beställningen ska ske, 
hur mycket som ska beställas, samt nödvändiga säkerhetslagernivåer. Författaren menar vidare 
att innan några beräkningar görs, bör det beslutas om vilken servicenivå som vill uppnås för olika 
artiklar och i olika delar av flödet. Även målsättningar vad gäller kapitalbindningen, med 
exempelvis krav på en viss lageromsättningshastighet kan upprättas Aronsson et al. (2004). 

4.1.1. Lagertyper 
Vid lagerstyrning är det enligt Aronsson et al. (2004) viktigt att besluta om vilken servicenivå 
lagret ska ha. Eftersom ett lager är kapitalbindande samtidigt som det kräver både hantering och 
lagerutrymme medför ett allt för stort lager onödiga kostnader (Segerstedt, 2008). Vid 
utformningen av ett lager bör man därför sträva efter att uppnå så hög utnyttjandegrad som 
möjligt av den tillgängliga volymen, så länge det inte försvårar och medför att hanteringen blir 
allt för dyr, eftersom att en för hög fyllnadsgrad i lagret bidrar till att transportarbetet ökar 
(Lumsden, 1998). Enligt Jonsson och Mattsson (2011) måste det finnas tillräckligt med utrymme 
för transportgångar och några tomma lagringsplatser för att ta upp variationer i lagringsbehoven. 
Om det är svårt att lokalisera artiklarna tar hanteringsarbetet onödigt lång tid, vilket i sin tur leder 
till höga kostnader (Lumsden, 1998). För att hanteringskostnaderna och 
lagerhållningskostnaderna ska kunna minimeras behövs det enligt Jonsson och Mattsson (2011) 
en hög fyllnadsgrad och låga driftkostnader. 
 
Utformningen av ett lager påverkar både hanteringen och lagringen av artiklarna. En effektiv 
hantering kräver att artiklarna är lättåtkomliga medan en effektiv lagring förutsätter högt 
volymutnyttjande. Till följd av detta blir oftast lagret en kompromiss mellan den maximala 
lagringseffektiviteten och den maximala hanteringseffektiviteten. Med en ökad omsättning och 
effektivare lagringsmetoder kan lagerkostnaden minimeras. Fast samtidigt ökar då 
hanteringskostnaden. Kostnadseffektiviteten kräver att det finns en balans mellan lagring och 
hantering (Lumsden, 1998). 
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Enligt Lumsden (1998) förekommer det dock ett antal orsaker till att inte minska på 
lagernivåerna. Författaren menar att en sänkning av lagernivåerna nämligen kan leda till problem 
som inte existerat tidigare, exempelvis kan de partier som tillverkas bli så små att 
omställningstiden i maskinerna blir för stora i förhållande till den totala maskintiden. 
 
Lumsden (1998) anser att ett skäl till att lagerhålla är för att kunna säkerställa att den tillverkande 
processen mellan in och utleverans inte ska störas av någon form av materialbrist. Ett företag 
kan välja att definiera olika lagertyper utifrån den funktion som lagret fyller (Lumsden, 1998). 
Nedan presenteras några olika typer av förekommande lager. 
 
Omloppslager kan användas när det kan vara fördelaktigt att tillverkningens ställkostnader ställs 
mot de räntekostnader som är ansluten till lagerhållningen vid en viss given tillverkning. 
 
Säkerhetslager används för att säkerställa att bristsituationer som störningar och variationer inte 
ska uppstå och för detta krävs leveransberedskap. 
 
Utjämningslager kan vara aktuellt eftersom efterfrågan av detaljer varierar hos kunderna, där en 
eventuell variation i behovet kan leda till att en viss process måste stoppas. Då kan uppbyggandet 
av ett utjämningslager vara aktuellt som då kan dra nytta av låga produktionskostnader eller 
minska kostnaderna för omställningen. 
 
Spekulationslager kan vara användbart då produkters tillgång och efterfråga i vissa fall kan 
bestå av faktorer som är svåra att förutsäga. Företag kan då spekulera i produkternas variationer 
vad gäller pris och tillgång genom att bygga upp lager av dessa produkter. 
 
  

Figur 9. Lagrings- och hanteringskostnaden av omsättningen, anpassad från Lumsden (1998) 
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4.1.2. Förvaringssystem 
Lagerstyrning omfattar även val av lämpligt förvaringssystem i ett företag. Enligt Lumsden 
(2006) är det viktigt att lagerstyrningen av förvaringssystemet sker på ett bra sätt för att företagen 
ska kunna hålla en hög leveransservice. Förvaringssystemen kan styras manuellt eller automatiskt, 
dvs. ett system som utan människans hjälp plockar ut och/eller in beställda varor i lagret. 
Jonsson och Mattsson (2011) nämner fem vanliga förvaringstyper: djup- och friplatslagring, 
ställagelagring, automatlagring, hyllfackslagring och paternosterverk. 

 
Djup- och friplatslagring är den förvaringsprincip som ger bäst lagerutnyttjande. Varorna 
placeras på djupet direkt på golvet och staplas ovanpå varandra. Det ger gott lagerutnyttjande 
och kostnader för lagerinredning kan elimineras. Nackdelen med denna metod är att endast de 
yttersta placerade varorna är direkt tillgängliga (Lumsden, 2006). Detta gör att Djup- och 
friplatslagring används mest när stora volymer av samma artikel lagerhålls där hållbarhetstiden inte 
är något problem då de varorna som ligger längst in kan bli liggande länge (Jonsson & Mattsson, 
2011). 
 
Ställagelagring är den vanligaste lagringsformen inom industrin. De lagerhållna artiklarna 
förvaras normalt på pallar, som placeras i ett pallställage (Lumsden, 2006). Det finns ett flertal 
olika konstruktioner och varianter av pallställage och i många fall anpassas pallställagen efter det 
som ska lagras i dem. Det kan exempelvis röra sig om anpassning efter olika enhetslaster, 
lagerhållet gods, hanteringsutrustning, höjder, osv.  Huvudsyftet är att samtliga lastbärare ska 
vara direkt åtkomliga från transportvägarna. Detta upplägg bidrar till hög flexibilitet eftersom 
samtliga artiklar är direkt åtkomliga. Vidare är det lätt att styra lagret administrativt och ha god 
ordning på lagret. Nackdelen blir att lagerutnyttjandet blir lägre eftersom mycket yta tas till 
transportgångar (Jonsson & Mattsson, 2011). Detta gör enligt Lumsden (2006) att 
lokalkostnaderna blir relativt höga räknat per volym lagrat gods.   
 
Automatlager eller AS/RS (Automated Storage and Retrieval System) som det även benämns, 
är helt automatiserade förvarings- och hanteringssystem. Ett sådant lager består i många fall av 
flera rader av pallställage där en automatkran rör sig längs ställagerraderna och hanterar in- och 
utplock av artiklar (Jonsson & Mattsson, 2011). Automatlagret är en mycket dyr investering som 
kräver ca 100 pall/timma för att löna sig. Den största kostnaden består av ränta och 
amorteringar på investeringen. De rörliga kostnaderna i form av personal är relativt låg, då 
förvaringsmetoden är högt automatiserad. Det innebär att tvåskift med fördel används vid behov 
av ökad hanteringskapacitet (Lumsden, 2006). 
 
Hyllfackslagring innebär att artiklarna lagras i hyllkonstruktion. Enligt Lumsden (2006) är 
hyllfackslagring speciellt användbara som plockförråd som: reservdelsförråd, verktygsförråd och 
produktionsförråd med mycket små volymer. Lagertekniken fungerar även i plocklager med 
många artiklar i små volymer (Jonsson & Mattsson, 2011). Hyllfackslagring kan bestå av en 
öppen hyllkonstruktion eller en försluten hyllkonstruktion, såsom ett skåp i Figur 12. 
 
Paternosterverk, även kallat karusellager, används för en mer automatiserad lagring av ett stort 
antal artiklar. I paternosterverket lagras artiklarna i hyllplan. Det brukar bara vara ett eller två 
hyllplan som är åtkomliga åt gången och för att få tillgång till de andra hyllplanen används en 
dator som plockaren/operatören anger vilken artikel/hyllplan som ska växlas fram (Lumsden, 
2006). Hyllplanen växlas fram vertikalt och fördelen med detta lager är att personalen som 
plockar in och ut artiklar, slipper förflytta sig bland hyllorna. Förflyttningsavståndet som 
uppkommer vid orderplockning kan därför minimeras (Jonsson & Mattsson, 2011). Förutom 
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detta ger paternosterverken en sluten och säker förvaring som skyddar de lagrade artiklarna. 
(CONSTRUCTOR.SE, 2012). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Verktygsskåp 

  

 Figur 10. Paternosterverk 
(LOGITEC.SE, 2012) 

Figur 11. Ställagelagring (LOGITEC.SE, 2012) 
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4.1.3. ABC- klassificering 

En annan viktig aspekt inom lagerstyrning är enligt Tonndorf (1998) att klassificera sortimentet, 
och till hjälp kan exempelvis en ABC-modell användas som ett underlag. Artiklarna delas in efter 
sin respektive frekvens i tre olika kategorier. Där A-gruppen motsvarar ”mycket viktiga”. B-
gruppen som ”viktiga” och C-gruppen som ”mindre viktiga”. De artiklar som är viktigast för ett 
företag bör vara de artiklar som står för det största pengavärdet (Benton, 2010).  För att avgöra 
vilka dessa artiklar är kan två variabler användas; styckkostnaden av varje artikel och artikelns 
efterfrågan, där de artiklar som har störst efterfrågan och är kostsammast är den viktigaste 
artikeln för lagret, och de artiklar som har lägst rörelse och är billigare är då mindre viktiga 
(Benton 2010). 
 
Enligt Lumsden (1998) och Aronsson et al. (2004) klassificeras artiklarna i olika klasser beroende 
på sitt volymvärde; A, B och C grupperingen sammanfaller även med den så kallade 80-20 regeln, 
där 80 % av volymvärdet skapas av 20 % av artikelsortimentet. Enligt Aronsson et al. (2004) 
används fördelningen ofta som schablon när det ”riktiga” värdet inte har räknats ut.  Tonndorf 
(1998) preciserar volymvärdet som antalet artiklar av ett artikelnummer under en tidsperiod x värdet på 
artikeln (kr). Enligt Aronsson et al. (2004) består volymvärdet av den mängd som förbrukats 
under ett år multiplicerat med värdet per styck. Volymvärdet kan exempelvis baseras på det 
totala inköpsvärdet, kapitalbindningen i lager (som är lämpligt vid lagerstyrning), totala 
täckningsbidraget eller vinsten. 
 

 
Figur 13. ABC-klassificering, anpassad från Aronsson et al. (2004) 
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Aronsson et al. (2004) anser dock att en klassificering inte behöver grunda sig på volymvärdet, 
utan kan även baseras på det totala antalet per år eller under en tidsperiod. Exempelvis kan 
omsättningen mätt i antal artiklar som tas ut från lagret varje år användas, även kallad 
uttagsfrekvensen. 
 
A- gruppen representerar den grupp som är särskilt betydelsefulla för företaget och 
kundsynpunkt, det vill säga företagets mest lönsamma varor, vilket är en motsats till C-gruppen 
som innehåller mer svårsålda produkter och som till viss del drar ner företags lönsamhet och 
belastar lagerbeståndet (Tonndorf, 1998). Lumsden (1998) överensstämmer med att A- gruppen 
är viktigast, men för att öka lageromsättningshastigheten behöver man börja inrikta sig på att 
reducera ledtider, öka frekvenser och reducera orderkostnader. 
 
Det som kan åtgärdas med en ABC-klassificering är att rensa upp i sortimentet och att ta bort 
ineffektiva artiklar i C-gruppen som har en låg efterfrågan (Tonndorf, 1998). Författaren menar 
vidare att kontrollen kan skärpas ytterligare vad gäller de högfrekventa varorna så att det inte 
uppstår några bristsituationer. Enligt Lumsden (1998) görs denna klassificering med anledning av 
att kunna differentiera styrningen av lagret i olika delar. Lagret kan klassificeras så att artiklar upp 
till 60 % av volymvärdet motsvarar A-artiklar, 30 % B-artiklar och 10 % C-artiklar. Nackdelen 
med denna typ av styrning kan vara en artikel har lågt pris och hög förbrukning kan hamna i 
samma klass som en artikel med högt pris och låg förbrukning. Under sådana förhållanden är det 
inte bra att använda samma styrprinciper och styrverktyg för båda artiklarna (Lumsden, 1998). 
 
Aronsson et al. (2004) varnar även för att använda försäljningsvärden vid klassificering eftersom 
undersökningar har visat att artiklar med hög omsättning eller försäljning är rena förlustartiklar 
och att kunder som står för en hel del av omsättningen egentligen är förlustkunder. En 
klassificering med volymvärde visar enligt Lumsden (1998) inte på någon lönsamhet. Artiklar 
som bidrar till stora vinster kan mycket väl vända och bli lågprioriterande och vise versa 
(Lumsden, 1998). 
 
Enligt Aronsson et al. (2004) utförs en ABC-klassificering enligt: 
 

1. Välj vilket volymvärde som ska användas för artiklarna och räkna ut volymvärdet för 
varje artikel. 

2. Artiklarna rangordnas sen efter fallande volymvärde enligt det valda kriteriet. 
3. Räkna ut artiklarnas procentuella andel av volymvärdet. 
4. Räkna ut det ackumulerande procentuella volymvärdet. 
5. Beräkna artikelns procentuella andel av det totala antalet artiklar. 
6. Räkna ut artiklarnas ackumulerade procentuella andel. 
7. Slutligen ska lämpliga klassindelningar av artiklarna göras.  
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4.1.4. 5S 

För att lagring och hanteringen av bearbetningsverktygen ska gå snabbt och smidigt, kan 5S 
appliceras där verktygen lagras. 5S bidrar till en bättre ordning och reda vilket leder till en 
effektivare lagerstyrning.  
 
5S, som är en del i Lean Production, skildrar ett japanskt samlingsbegrepp för hur ordning och 
reda skapas på en arbetsplats (Salvendy, 2001). De fem japanska orden seiri, seiton, seison, seiketsu 
och shitsuke utgör de 5S:en (stegen) i metoden (Fabrizio & Tapping, 2006). Dessa ord kan 
översättas till: sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana. Både Pascal & Shook 
(2007) och Salvendy (2001) beskriver att modellen har till uppgift att ge en visuell ledning för hur 
arbetsplatsen ska se ut och skötas, samt engagera all personal genom självansvar och 
medvetenhet, för att bibehålla detta.   
 
Det finns stora skillnader i hur Japan gentemot västvärlden med USA och Storbritannien i 
spetsen, ser på 5S. Kobayashi et al. (2008) betonar några av dessa. Bland annat ser Japan 5S som 
en övergripande livs- och företagsfilosofi med Business Excellence i fokus, istället för en metod 
som endast beskriver hur ordning och reda skapas på arbetsplatsen i USA och Storbritannien. 
Det beror enligt Kobayashi et al. (2008) på att 5S är en grundläggande del som flitigt tillämpas i 
det japanska samhället och kulturen, för både individer och organisationer i alla miljöer, när det 
gäller problemlösning. Vidare är en balans av 5S, när det gäller filosofi och metod/verktyg, 
önskvärt för att nå målet med 5S som styrmedel för att lösa problem på arbetsplatser och i 
organisationers processer (Kobayashi et al. 2008). Även Ablanedo-Rosasa et al. (2010) beskriver 
att företag som arbetar med 5S som företagsfilosofi, gynnas både strategiskt och kvalitetsmässigt. 
 
Nedan beskrivs de 5S:en, enligt Pascal och Shook (2007): 

1. Sortera – Oreda på arbetsplatsen kan skapa långa ledtider och svårigheter för att utföra 
arbetet. Därför är första steget till ordning och reda, att ta bort allt som inte används 
(onödiga verktyg, arbetsmoment, dokument, osv) och endast behålla det som är 
nödvändigt.  

2. Strukturera – Bestäm vart verktyg och utrustning ska vara. Märk sedan upp de platserna. 
Detta minimerar slöserier i form av förflyttning och letande.  

3. Städa – Regelbunden städning av arbetsplatsen samt av maskiner och utrustning ökar 
trivseln och lagandan hos personalen. Städning bidrar även till färre maskinfel hos 
maskiner och utrustning. Det blir även enklare att se om något saknas på arbetsplatsen. 

4. Standardisera – Sätt upp standarder och rutiner för hur arbetsplatsen ska se ut. De tre 
punkterna ovan bör mynna ut i ett standardiserat arbetssätt. Standarden bör vara tydlig, 
enkel och visuell för att underlätta för personalen. Den bör även innehålla när, var och 
hur.  

5. Skapa vana– Skapa en vana att disciplinerat följa den fastställda standarden som de 
tidigare fyra punkterna inrättat. När det tillkommer nya maskiner, utrustningar eller 
arbetsmoment, bör även de implementeras på ett sätt som uppfyller 5S.   
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4.1.5. Lagring av artiklar 

När en lagerplats ska utformas är målet enligt Jonsson och Mattsson (2005) att skapa 
förutsättningar för ett rationellt flöde samtidigt som en hög utnyttjandegrad av yta, personal och 
andra resurser bör infinnas. Nahmias (2009) påstår att det är ett klassiskt förekommande 
problem inom industrin att bestämma den bästa layouten för en fabrik. Enligt Bowersox et al. 
(2009) finns det ett flertal olika tekniker för att uppskatta storleken på ett lager. En av dessa 
innebär att projektera den totala volymen som förväntas röra sig genom lagret under en viss 
given tid. Projekteringen innebär att uppskatta grundbehovet och ett säkerhetslager för varje 
artikel som ska placeras i lagret, där en misslyckad beräkning kan leda till att lagret blir onödigt 
stort. Frazelle (2001) anser att det första steget vid utformandet av ett lager är att bestämma den 
totala yta som krävs för alla processer, för att sen ta fram funktioner som har hög närbelägenhet 
av att vara nära varandra. 
 
Bowersox et al. (2009) betonar att det är viktigt att en framtida expansion tas med i 
planeringsfasen av ett lager, eftersom det har visat sig vara ett vanligt förekommande problem 
med en undervärdering av lagerkapaciteten. Som tumregel kan ytterligare 10 % yta lägga till för 
eventuella ökade volymer, nya produkter eller nya affärsmöjligheter (Bowersox et al. 2009). 
Aronsson et al. (2004) menar att det är viktigt att lägga upp rutiner för inlagring, plockning och 
emballering så att kostnaderna kan hållas nere, vilket kan göras genom att använda lämpliga 
principer för artiklarnas placering i lagret. Författaren avser att placeringen av artiklar i ett lager 
kan styras efter parametrar som; uttagsfrekvens, artikelvolym, uttagskvantitet och artikelvikt, där 
en viktig del vid lagerhanteringen är att bestämma plats utefter artikelns uttagningsfrekvens. 
Detta för att åstadkomma en högre effektivitet på utplockningen av artiklarna, där 
uttagsfrekvensen beskriver hur ofta en uttagsplats används. Enligt Aronsson et al. (2004) är 
uttagskvantiteten den kvantitet av artiklar som plockas ut från lagret vid varje besök, vilket 
innebär att med en högre uttagskvantitet desto färre gånger behöver artikeln plockas. Vad gäller 
artiklarnas volym och vikt bör placeringen av tyngre och mer frekventa artiklar placeras på en 
lägre nivå, medans lättare- och lågfrekventa artiklar på en högre nivå i ställaget Aronsson et al. 
(2004). Bowersox et al. (2009) anser att det viktigt att ta hänsyn till produkthastighet, vikt och 
speciella lagringskrav. Högvolymsprodukter bör enligt författaren placeras i lagret för att 
minimera rörelsesträckan, förslagsvis nära dörrar, primära gångar och på lägre nivåer i lagret, 
vilket bidrar till en reducering av frekventa lyft. Vidare bör lågvolymprodukter placeras längre 
ifrån primära gångar och på högre nivåer i lagret. Frazelle (2001) menar att de processerna med 
höga lagringskrav bör placeras på de bättre lagerplatserna. 
 
Enligt Aronsson et al. (2004) förekommer två huvudsystem för placering av artiklar, fast- och 
flytande lokalisering, där fast lokalisering består av artiklar med en bestämd plats. Jonsson och 
Mattsson (2005) menar på att när artiklar placeras i ett lager kan fast lokalisering användas för att 
varje artikel ska placeras på sin unika plats. Både Aronsson et al. (2004) och Jonsson och 
Mattsson (2005) påstår att fast lokalisering bidrar till nackdelar eftersom det leder till en låg 
utnyttjandegrad av lagerytan, då lagret kräver en högre lagervolym. Enligt Jonsson och Mattsson 
(2005) genererar fast lokalisering fördelar eftersom artikeln hela tiden befinner sig på sin plats 
och därmed skapar ordning på lagret. Både Jonsson och Mattsson (2005), Aronsson et al. (2004) 
och Lumsden (1998) är överens om att med en artikelplacering kan högfrekventa artiklar placeras 
nära och lättåtkomligt medan lågfrekventa artiklar som används mer sällan kan placeras längre in 
i lagret. Detta gör att fast lokalisering minimerar det totala hanteringsarbetet och därmed 
utvecklar ett förbättrat lagerutnyttjande. Vid användandet av en flytande placering förekommer 
det enligt Jonsson och Mattsson (2005) inte någon fast plats för artiklarna, vilket gör att en artikel 
kan placeras runt beroende på var det finns plats, som i sin tur leder till att lagret utnyttjas 
positivt. Aronsson et al. (2004) menar även att när artiklarna placeras på den bästa platsen utefter 
prioritetsordning möjliggörs en löpande och säkrare kontroll av aktuella lagersaldon. Nackdelen 
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däremot med flytande placering är att det kräver mer tid till att lokalisera var de olika artiklarna 
befinner sig. Resultatet kan innebära att artiklarna hamnar på en plats som är svåråtkomlig långt 
in i lagret (Jonsson & Mattsson, 2005). Enligt Lumsden (1998) finns det ingen generell metod för 
att bestämma artiklarnas optimala placering. Däremot finns det ett antal principer till en bättre 
placering av artiklarna. Några av dessa principer presenteras nedan. 
 
Produktroteringsprincipen kan användas när det förekommer krav att en artikel ska förbrukas 
inom en viss tid eller har ett tidsbegränsat marknadsvärde, då plockas denna artikel ut först, 
enligt regeln först in först ut (FIFO). Om däremot LIFO används plockas den artikel som senast 
kom in i lagret. 
 
Plockpositionsprincipen används för att få ett effektivare utplock ur ett lager där de artiklar 
som ska plockas ut samtidigt placeras nära intill varandra. 
 
Familjegruppsprincipen bygger på att de artiklar som har liknande egenskaper placeras intill 
varandra. Exempelvis artiklar med liknade dimensioner, krav på lagringsmiljö eller hög säkerhet. 
 
Popularitetsprincipen grundar sig på ABC-uppdelning efter hanterad volym och 
plockfrekvens. Artiklarna placeras i lagret efter respektive grupp. Den artikelgrupp som står för 
den största andelen av aktiviteter i lagret placeras närmast utleveransen för att transportarbetet 
ska kunna minimeras. För att popularitetsprincipen ska vara tillämpbar måste det ske en 
kontinuerlig analys av plockfrekvenserna. 
 
Storleksprincipen används för artiklar som är stora och tunga eller kan vara svåra att hantera 
och som då bör lagras nära utleveransen. Eftersom att hanteringskostanden ofta är mycket högre 
för dessa artiklar än för de övriga artiklarna. 
 
Höjdledsprincipen används då höjdleden har stor betydelse för lagring av artiklar. En högre 
placering av artikeln påverkar både hur snabbt en artikel kan plockas, men även plockarens 
arbetsmiljö. Plockningen bör därför ske på ett så ergonomiskt sätt som möjligt. 

4.2. Lagerplanering 
En av anledningarna till att lager byggs upp som påverkar lagerstyrningen hos företags, beror på 
viljan att kunna erbjuda kunderna så bra service som möjligt. Men även för att företag vill få så 
många order som möjligt (Lumsden, 2006). Författaren menar vidare att användandet utav ett 
lager inte behöver var någonting negativt om det storleksmässigt är dimensionerat utifrån 
fastlagda kriterier. För att kunna erbjuda en lagerstyrning som bidrar till en hög leveransservice 
kan enligt Tonndorf (1998) en lagerplanering användas för att överbrygga de svängningar som 
kan förekomma i produktionen. De två huvudsakliga anledningarna till att använda sig av lager 
beror enligt Aronsson et al. (2004) på kostnads -och serviceskäl. Tonndorf (1998) menar vidare 
att lagret har i sin tur till uppgift att hantera en eventuell osäkerhet i den framtida efterfrågan. 
Med ett lager kan nämligen eventuella störningar mötas i produktionen och leveranser, samt 
förändringar i försäljningen (Tonndorf, 1998).  

4.2.1. Lagerkostnader 
Alla lager bidrar till olika former av kostnader, där lager binder upp kapital samt kräver både yta 
och personal, vilket gör att de artiklar ett företag har i lager är förbundna med kostnader 
(Lumsden, 2006). Aronsson et al. (2004) anser att varor som befinner sig i lager är en låsning av 
resurser. Nahmias (2009) betonar att lageromkostnader är kostnader som tillfaller när kapital är 
uppbundet i lager. Om ett företag har möjlighet att reducera sitt lager kan detta kapital användas 
till andra investeringsalternativ. Det skulle enligt Aronsson et al. (2004) kunna användas för att 
exempelvis frambringa intäkter i form av räntesparande eller ökad försäljning genom 
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marknadsföring. Nahmias (2009) menar att så länge lagret är positivt debiteras lageromkostnader. 
Dock kan bristkostnader uppkomma till följd av att den prognostiserade efterfrågan överstiger 
produktionsanläggningen kapacitet, eller att efterfrågan är högre än väntat. I vissa 
konkurrenssituationer är det möjligt att överskottsefterfrågan går förlorad med kundförluster 
som följd, detta brukar kallas en förlorad försäljning och är mer vanlig i detaljhandeln än i 
produktions sammanhang (Nahmias, 2009). 
 
Kapitalbindning 

Lagerhållning binder dessutom kapital och är en tung kostnadspost i varje företag. Varorna i ett 
lager kan bli försämrade desto längre de ligger i lagret och därmed orsaka värde- och prisförluster 
(Tonndorf, 1998). Genom att undvika onödigt stora lager kan höga lagerkostnader minskas vilket 
i sin tur kan leda till att ett företag stärker sin konkurrenskraft (Hillier et al. 2010). 
 
Enligt Jonsson och Mattsson (2011)  avses kapitalbindning i ett logistikperspektiv som 
kapitalbindning orsakad av materialflöden, bestående av bundet material i råvarulager, 
komponentlager, under produktion, färdigvarulager, distributionslager och material under 
transport. I tillverkande och distribuerande företag förekommer det enligt Mattsson (2002) 
bundet kapital i flöden av material och i olika typer av lager längs flödena. Författaren menar att 
kapitalbindningen i lager beror på hur försörjningskedjorna som företaget ingår i är utformade, 
dess komplexitet och vilka metoder som används vid styrandet av flödet. Kapitalbindning är 
även beroende av det samarbete som förekommer mellan kunder och leverantörer. Hur 
försörjningskedjorna är utformade och styrda påverkar möjligheterna med att minska kapitalet i 
lager och i materialflöden, vilket avser både omsättningslager och säkerhetslager. Mattsson (2002) 
menar på att materialflöden som inte är tillräckligt synkroniserade innehåller lager som binder 
kapital, eftersom synkroniserade flöden är beroende av hur pass väl informationsutbytet fungerar 
mellan kunder och leverantörer. Fungerar inte informationsutbytet behöver produktionsbehoven 
utjämnas genom att bygga upp lager. Enligt Aronsson et al. (2004) kan kostnaden för 
kapitalbindning ses som en alternativkostnad för att inte kunna använda kapitalet på ett bättre 
sätt. Författaren menar att kapitalbindningen alltså innebär ett bortfall av möjliga intäkter, vilket 
brukar kallas för kapitalkostnad. 
 
Mattsson (2002) betonar att det i många försörjningskedjor förekommer informationsgap mellan 
kunder och leverantörer. Kunder sitter på information som leverantörerna inte vet om och 
leverantörerna i sin tur har information som kunderna inte får ta del av. Enligt Lumsden (2006) 
är informationsutbytet ett underlag för en väl fungerande planering och styrning av artiklar. 
Mattsson (2002) menar vidare att dessa informationsgap medför osäkerhet i form av att 
leverantörer inte får ta del av kundernas framtida efterfråga samt att kunderna inte får ta del av 
framtida leveranser. Följden blir därmed att företag bygger upp säkerhetslager mot sina kunder 
och leverantörer (Mattsson, 2002). 

4.2.2 Nyckeltal 

För att kunna mäta hur väl företag presterar används olika nyckeltal. Dessa kan enligt Aronsson 
et al. (2004) delas in i tre olika grupper bestående av kapitalbindning, tidsrelaterade och 
servicerelaterade nyckeltal.  
 
Kapitalrelaterade nyckeltal 

Aronsson et al. (2004) anser att är det viktigt att studera hur kapitalbindningen varierar över tiden 
för att kunna exempelvis analysera kapitalbehov och kassaflöde. Detta för att kunna beräkna hur 
mycket som finns i lagret i genomsnitt. Medellagret kan beräknas enligt: 
 

             å   ä              
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Medellagernivån beskriver hur mycket material som förekommer i snitt i lagret, men ingenting 
om hur mycket bundet kapital som finns i lagret. Utifrån artiklarnas värde kan medellagret 
beräknas enligt: 
 

           ä            ä                    å  

 
eller 
 

           ä            ä       
 ä                               

 
  

 
 
Produkter i arbete (PIA) 

Kapitalbindningen i produktionen brukar kallas PIA, vilket menas produkter i arbete (Aronsson 
et al. 2004). Enligt Mattsson (2002) förekommer kapitalbindningen framför allt i PIA under 
tillverkning och i transitlager för produkter som är under hantering och transport. Enligt 
Aronsson et al. (2004) kan medel -PIA- nivån bestämmas som den totala efterfrågan under en 
viss tidsperiod och genomloppstid. Alltså den tid det tar för produkten att förflytta sig igenom 
hela avsnittet. 
 

             å         å     
  

         
                                 

 
Det kan även vara användbart att ta reda på värdet av PIA-nivån. Den ges av följande formel: 
 

           ä             ä              å                       
 
Tidsrelaterade nyckeltal 

För att koppla kapitalbindningen till tid, kan tidsrelaterade nyckeltal vara till hjälp. Två exempel 
på tidsrelaterade nyckeltal är lageromsättningshastighet och genomsnittlig liggtid. 
 
Lageromsättningshastighet 

Enligt Aronsson et al. (2004) är lageromsättningshastighet ett förekommande nyckeltal för att 
beskriva hur ofta lagret byts ut. Lageromsättningshastigheten avser antalet gånger som ett 
genomsnittslager lagret omsätts per år (Jonsson & Mattsson, 2011). Enligt Författaren kan lagrets 
omsättningshastighet räknas ut enligt:  
 

           ä                 
              ö                

                                    
 

 
Genomsnittlig liggtid 

Ett alternativ till lageromsättningshastigheten är lagrets genomsnittliga liggtid. Vilket menas med 
den genomsnittliga tiden som en artikel befinner sig i lagret. Sker det en ökning av lagrets 
omsättningshastighet bidrar det till att liggtiden minskar. (Jonsson & Mattsson, 2011) 
Genomsnittlig liggtid i antal veckor fås enligt: 
 

                      
                                  ö         

               å 
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Servicerelaterade nyckeltal 

För att uppnå det logistiska målet med en hög leveransservice till en låg kostnad, kan följande 
mätetal användas för att mäta leveransservice (Aronsson et al. 2004).  
 
Lagertillgänglighet 
Enligt Aronsson et al. (2004) är lagertillgänglighet den andel order som kan levereras direkt då 
kunden önskar. Mattsson (2002) menar på att lagertillgänglighet uttrycker den sannolikhet att en 
viss produkt finns i lager. Detta mått kan ses som ett mått på leveransförmåga från ett lager 
(Mattsson, 2002) och (Aronsson et al. 2004). Mattsson (2002) menar vidare att lagertillgänglighet 
ofta används för att dimensionera säkerhetslager för att önskad leverans -beredskap ska kunna 
uppnås. Författaren anser att en av de förekommande typer av variabeldefinitioner för 
lagertillgänglighet som kan användas vid beräkning av säkerhetslagerstorlekar, är andel lager utan 
brist, där en lagercykel uttrycker tiden från en lagerpåfyllnad till nästa lagerpåfyllnad. Risken för 
brist uppstår då förbrukningen varit större än beräknat, eller att den beräknade tiden för 
inleverans visat sig vara längre. Andelen lagercykler visar därmed den sannolikheten att det inte 
finns tillgängliga kvantiteter under en viss given lagercykel. Dock anger antalet lagercykler utan 
brist ingenting om längden på respektive bristtillfälle. Utan endast i den utsträckning som brist 
kan förekomma eller inte. (Mattsson, 2002) 
 
Lagertillgängligheten för andel lagercykler utan brist kan enligt Mattsson (2002) beräknas; 
 

          ä           
                   ä    

                     ä    
 

 
En annan variabel som visar lagertillgängligheten är: andel efterfrågan tillfredställd direkt från 
lager. Denna huvudtyp avser hur mycket av efterfrågan som kan tillfredställas från lagret och är 
även denna användbar vid säkerhetslagerdimensionering. Användarmässigt är den mer attraktiv 
då den ger ett bättre uttryck för verklig leveransförmåga. (Mattsson, 2002). Enligt Aronsson et al. 
(2004) kan orderradsnivån mätas enligt: 
 

          ä               
                            

                       
     

 
Det går även mäta på ordernivå enligt: 
 

          ä               
                                

                  
      

 
Ett annat gammalt förekommande ord som ofta används för samma sak som lagertillgänglighet 
är lagerservicenivå (Aronsson et al. 2004). 
 
Leveranssäkerhet  
För att mäta den verkliga leveransförmågan från lager kan lagerservicenivån enligt Mattsson 
(2002) användas, vilket menas till vilken utsträckning som lagrade varor kan levereras direkt vid 
kundorder. Där det handlar om att kunna leverera rätt antal produkter med rätta kvantiteter 
(Mattsson, 2002) och (Aronsson et al. 2004). Aronsson et al. (2004) menar vidare att bristande 
rutiner i orderhanteringen och dokumentationen kan bidra till att problem uppstår med att 
upprätthålla leveranssäkerheten. Enligt Mattsson (2002) är ett av de vanligaste 
variabelalternativen som används i företag, andel komplett levererade order direkt från lager. 
Denna variabel anger hur många kompletta order som kunnat levereras från lager i förhållande 
till den mängd order under en viss period. Dock accepteras inga delleveranser eller restnoteringar 
(Mattsson, 2002). Enligt Aronsson et al. (2004) kan leveranspålitligheten mätas enligt: 
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         ä             
                                  

                       
      

 
Leveranspålitlighet 

Ett allt för stort lager bidrar till onödiga lagerkostnader, men samtidigt kan ett för litet lager 
innebära att produktionen står stilla (Segerstedt, 2008). Enligt både Aronsson et al. (2004) och 
Mattsson (2002) anger leveranspålitligheten i vilken utsträckning som leveranser sker enligt vad 
som har överenskommits med kunden vad gäller leveranstid. Lumsden (1998) anser att 
leveransservice är ett begrepp som beskriver företagets prestation mot kund, där en bra 
leveransservice kan bestå av snabba leveranser och alltid hålla vad som lovats. 
 
Som ett alternativt mått på leveranspålitligheten kan enligt Mattsson (2002) antalet verkliga 
leveranser i förhållande till antal lovade leveranser under samma period användas. Med verkliga 
leveranser menas de leveranser som utlovats under den aktuella mätperioden och inte det totala 
antalet leveranser under en period. Författaren menar vidare att en snävare typ av mätetal kan 
göras genom att utföra ordervisa jämförelser i stället för periodvisa. Genom detta mäts antalet 
order som levererats inom rätt tidsram i förhållande till den samlade mängden av order som 
levererats under samma period. (Mattsson, 2002). Enligt Aronsson et al. (2004) kan 
leveranspålitligheten mätas enligt: 
 

         å              
                      

                       
      

 
Leveranstid innefattar enligt Mattsson (2002) den tid det tar från erhållen kundorder till leverans. 
Leveranstiden innefattar även kundens önskemål eller överenskommelse (Lumsden, 2006). 
Aronsson et al. (2004) anser att det är ibland är viktigt att få leveranser snabbt, exempelvis för 
reservdelar till produktionsutrustning som står still. Mattsson (2002) menar vidare att innebörden 
av begreppet skiljer sig mot en leverantörs utgångspunkt. Där motsvarar leveranstiden tiden från 
att en order inkommit till dess att utleverans kan ske från den egna produktionen eller lagret. 
Från kundens synsätt måste även tillägg som transporttider, godsmottagning, uppackning och 
kvalitetskontroll inkluderas i leveranstiden. Leveranstiden för ett leverantörsföretag till kund kan 
innehålla en processledtid med följande huvuddelar; administration, orderbehandling, väntetider, 
konstruktions- och produktionsförberedelser, genomloppstider i produktion, plockning, 
packning och transporttider. Leveranstid till kund beror även på den beläggningsberoende delen 
av ledtiden, vilket kan innefatta den tid innan tillverkning kan ske på grund av aktuell orderstock 
eller den tid det tar att påbörja en transport (Mattsson, 2002). 
  
För att beräkna och bestämma en leveranstid till kund kan standardleveranstider användas. Vilket 
innebär att med hjälp utav standardleveranstider beräkna möjlig leveranstidpunkt. Detta 
tillvägagångssätt uppfattas ofta som både praktiskt och konsekvent eftersom säljare och kunder 
får en bra uppfattning av leveranstiden och kan därmed anpassa sig därefter. Till följd av detta 
minskar kommunikationsbehovet mellan produktion/planering och försäljning, vilket bidrar till 
att mindre krav ställs på underlag med planeringsinformation för en individuell 
leveranstidsättning. Dock kan användandet av standarleveranstider medföra att onödigt stora 
säkerhetsmarginaler behöver användas mot eventuella beläggningsfluktuationer. Vilket kan bidra 
till att leveranstiderna förlängs. En bidragande orsak av detta blir att leveransflexibiliteten blir 
sämre och därmed möjligheterna till att minska leveranstiderna för kunder. (Mattsson, 2002) 
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4.2.2. Lagernivå 

Lagerplanering bidrar till att överbrygga de svängningar som kan förekomma i produktionen 
(Tonndorf, 1998). För att hantera dessa svängningar krävs enligt Lumsden (1998) ett lager som 
har till uppgift att täcka detaljers fördelade efterfrågan över tiden, där lagernivån reduceras i takt 
med efterfrågan. Benton (2010) menar att när det förekommer osäkerheter i efterfrågan måste ett 
säkerhetslager övervägas. Säkerhetslagret fungerar som ett extra lager som har till uppgift att 
skydda mot slumpmässig efterfråga eller ledtid. Enligt Tonndorf (1998) kan ett säkerhetslager 
användas för att företag ska kunna försvara sig mot oförutsedda merförsäljningar. Förekommer 
det ett högt krav på att tillfredställa kunden med en hög servicenivå behövs ett stort 
säkerhetslager (Lumsden, 1998). Författaren menar även att som säkerhet finns oftast ett 
säkerhetslager med ett antal artiklar för att hantera avvikelser från planerade in- och utleveranser. 
Säkerhetslagret har till uppgift att täcka efterfrågan under partiets hela cykel och täcka upp brister 
som kan förekomma under ledtiden vid höga utleveranser, långa ledtider för inleverans eller 
långa transport- och leveranstider. Är efterfrågan avvikande från det normala ska säkerhetslagret 
fungera som en reserv för att möta den temporära ökningen av efterfrågan. Benton (2010) anser 
att ett säkerhetslager är nödvändigt för att täcka efterfrågan under den återfyllande ledtiden i fall 
den verkliga efterfrågan är större än den förväntade efterfrågan. Tonndorf (1998) menar vidare 
att med en längre ledtid behöver mer avsättas till ett säkerhetslager, där storlekens betydelse är 
förknippad med den tid det tar att fylla på lagret. Ju längre tid det tar att fylla upp lagret desto 
högre blir kraven med att gardera sig. Om varor inte levereras i tid behöver dessa brister skyddas 
för att inte riskera stå utan varor vid försäljning. Vid sena leveranser måste det finnas ett extra 
lager som kan motsvara försäljningen. Är däremot efterfrågan helt i takt med påfyllningen, skulle 
säkerhetslagret kunna tas bort och i sin tur ersättas av information. 
 
Men ett sortiment som är överdimensionerat medför allt för stora lagerbestånd. Artiklar som är 
gamla blockerar och står i vägen för nyare och mer efterfrågade varor. Dessa bör tas bort och 
ersättas med mer aktuella och efterfrågade varor. (Tonndorf, 1998) 
 
För att beräkna säkerhetslagret kan servicegraden användas. Servicegraden (servicenivå) 

definieras som sannolikheten att inte få brist under en ordercykel (     ) (Segerstedt, 2008). 
Författaren menar vidare att om en prognos gjorts med en exponentiell utjämning kan 

prognosfelet (    ) användas för att beräkna säkerhetslagret. Vid antagandet att verkliga 
prognosutfallet är normalfördelat kring medelefterfrågan, kan säkerhetslagret bestämmas genom 

en konstant k multiplicerat med      (Segerstedt, 2008). 
 
Med hjälp av följande tabell kan säkerhetslagret beräknas utefter vilken servicegrad som väljs. 
Vid exempelvis en servicegrad (k) på 99 % kan säkerhetslagret beräknas enligt: 

 

                      
 

Tabell 2. Servicegrad i relation till säkerhetslager, anpassad från Segerstedt (1998) 

      Säkerhetslager 

99%                     

97%                    

95%                    

90%                    

80%                    

70%                    

60%                    
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4.3. Tool Management  
Lagerstyrning av bearbetningsverktyg, även benämnt Tool Management, behandlar lagerstyrning 
av reservdelar och underhåll. Likt lagerstyrning av artiklar har Tool Management en strävan om 
att minimera den totala kostnaden för systemet samtidigt som servicenivån ska tillfredställa 
kunden (Kennedy et al. 2002). För att kunna minska på de totala lagerhållningskostnaderna, är 
det därför önskvärt att minska på lagerhållningskostnaderna för reservdelar och underhåll. För 
reservdelar brukar lageromsättningshastigheten vara låg och det bidrar till att det är viktigt att 
endast lagra det som måste lagras. Vidare driver detta företagen till att ha mindre artiklar i 
mellanlager och arbeta mer mot direkta leveranser, Just-In-Time (Kalchschmidt et al. 2003). 
Lagerstyrning av artiklar och Tool Management har många likheter men även många skillnader. 
Två stora skillnader är vilken funktion de har samt hur de styrs. Det är även skillnader i vilka 
parametrar som avgör hur logistik kring lagerstyrning och Tool Management bör byggas upp.  

4.3.1. Skillnader i funktion och styrning mellan lagerstyrning och Tool Management 
Lager och buffertar som finns i ett produktionsflöde (PIA) har som funktion att jämna ut 
oenigheter och svängningar (Tonndorf, 1998). Dessa oenigheter kan orsakas av förändringar i 
produktmixen, havererad maskinutrustning, skillnader i produktionstakt mellan olika processer, 
materialhantering och många andra saker. Färdiglager existerar för att kunna säkerställa leverans 
till kund och är utformat för att skydda mot oenigheter i ledtid, efterfrågan, skillnader i 
kvalitetsnivåer, vikande produktionshastighet, arbetskraftsbekymmer, schemaläggningsproblem, 
samt andra välkända produktionsparametrar (Kennedy et al. 2002). Ett reservdelslager har å andra 
sidan funktionen att bistå underhållspersonal för att hålla produktionsutrustningen i 
driftstillstånd. Reservdelar är inte ett mellanliggande- eller slutlager som ska säljas till kund 
(Kennedy et al. 2002). 
 
Styrning av reservdelslager skiljer sig från det som styr PIA och slutlager. PIA och slutlager kan 
ökas eller minskas genom att ändra produktionstakten eller produktionsschemat, förbättra 
kvalitén, minska ledtider, osv. Reservdelslagernivåer är dock till stor del en funktion av hur 
produktionsutrustningen används och hur den underhålls (Kennedy et al. 2002). Ju mer 
produktionsutrustningen används desto högre blir slitaget och behovet av reservdelar. Detta kan 
ses som ett beroendesamband (Benton, 2010). Underhåll som kräver en specifik reservdel, kan 
ibland behöva skjutas upp eller undvikas om underhållsåtgärden har en omedelbar inverkan på 
det relevanta reservdelslagret, dvs. om det är svårt att få tag på nya reservdelar till lagret. Om en 
specifik reservdel är på väg att gå sönder, kan en annan åtgärd vara att minska användningen av 
delen. Få sådana alternativ är tillgängliga när man planerar för PIA och slutproduktlager. 
(Kennedy et al. 2002) 

4.3.2. Parametrar som avgör hur logistik kring underhåll och reservdelar bör byggas upp 
Enligt Huiskonen (2001) finns det fyra olika parametrar som avgör hur logistik kring underhåll 
och reservdelar bör byggas upp. Parametrarna är kriticitet, specificitet, efterfrågemönster och värdet av 
delarna. Med hjälp av parametrarna kan reservdelar (eller bearbetningsverktyg) utvärderas och 
delas in i olika grupper beroende på hur viktiga de är att lagerhålla, osv. Enligt Kennedy et al. 
(2002) är även systemets tillgänglighet och ledningens underhållspolicy avgörande parametrar.  
 
Kriticitet är relaterad till de konsekvenser som en trasig del (verktyg) i en process bidrar till om 
en ny del (verktyg) inte är lättillgänglig. En brist på en kritisk del kan i vissa fall få stora 
ekonomiska konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna kan teoretiskt sett utvärderas genom 
kostnaden för stilleståndstiderna, men tyvärr är detta dock ibland svårt att bestämma i praktiken 
(Huiskonen, 2001). Det beror på att kostnaden för att vara utan en reservdel, inkluderar 
försämrad kvalitet likväl som förlorad produktion (Kennedy et al. 2002). 
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Ett praktiskt tillvägagångssätt är att relatera kriticitet till den tid som felet måste vara åtgärdat 
inom. Tre olika nivåer kan enligt Huiskonen (2001) användas för att avgöra processens kriticitet: 

1. Felet måste åtgärdas och delarna måste kunna levereras omedelbart.  
2. Felet kan tolereras tillfälligt under en kort tid, reservdelar kan levereras när det går.  
3. Felet är inte kritiskt i processen och det är därför ingen brådska med att åtgärda det.  

 
Kategorin specificitet beskriver vilken grad av specifikhet som den del som måste ersättas har. 
Enligt Huiskonen (2001) används standarddelar över ett brett spektrum av många företag och 
tillgängligheten brukar därför vara god. Det finns lager av standarddelar i olika nivåer i 
leverantörskedjan. För användarspecifika delar gäller det motsatta: leverantörer är ovilliga att 
lagerhålla specialdelarna, låga volymer och ansvar för att de ska finnas tillgängliga ligger hos 
kunden själv (Huiskonen, 2001). I vissa fall går det att reparera den trasiga delen (istället för att 
ersätta den med en ny) och då kan lagernivåerna minskas. Nackdelen med att reparera en trasig 
del, är att det tillkommer en reparationstid. I vissa fall kan delen repareras på plats i 
produktionsmaskinen och i andra fall måste delen monteras ned och tas till en verkstad (off-line 
reparation). Det beslut som tas (reparera delen på plats, reparera delen off-line eller ersätta delen 
med en ny) har djupgående konsekvenser för lagernivåerna för underhållslagret (Kennedy et al. 
2002). 
 
Efterfrågemönstret är den tredje parametern som avgör hur logistik kring underhåll och 
reservdelar bör byggas upp. Efterfrågemönstret innefattar bl.a. aspekterna volym och förutsägbarhet 
(Huiskonen, 2001). Förutsägbarhet kan i sin tur delas upp i bl.a. beroendesamband, tillförlitlig 
information och schemalagd reparation, enligt Kennedy et al. (2002). 
 
Volymen av efterfrågan är relaterad till stordriftsfördelar vid inköp, men har ökade kostnader vid 
lagerhållning. Huiskonen (2001) beskriver att det tyvärr ofta finns reservdelar i en stor mängd 
och med låg och oregelbunden efterfrågan. Förutsägbarheten av efterfrågan är relaterad till hur 
lätt det är att förutse eller uppskatta de fel som uppkommer i processen. Fel som uppkommer 
kontinuerligt efter ett mönster kräver mindre reservdelslager än fel som uppkommer 
slumpmässigt (Huiskonen, 2001) 
 
Att en viss del går sönder kan i vissa fall bero på att det finns ett beroendesamband mellan enheten 
och andra enheter i systemet. Om beroendesambandet inte är känt, skapar detta ett problem 
(Kennedy et al. 2002). 

 
Tillförlitlig information, exempelvis kontinuerlig mätning och övervakning av maskiners hälsa, ger 
operatörer möjlighet att kunna förutsäga när en enhet kommer att behöva repareras eller ersättas.  
Men kostnaden för sådan mätutrustning är hög vilket bidrar till att inte all utrustning kan ha det 
installerat och därför saknas ofta tillförlitlig information inom området (Kennedy et al. 2002).  
 
Det finns två fundamentala typer av underhåll. Dessa är schemalagd/förebyggande underhåll och 
oplanerat underhåll. För schemalagt/förebyggande underhåll är det möjligt att beställa delar när 
behovet finns (JIT) och det gör att lager inte är nödvändigt. För oplanerat underhåll är det 
däremot tvunget att lagerhålla reservdelar och slitagedelar, då brist på lager ofta inkluderar 
produktionsbortfall med tillhörande kostnader. Därför burkar det finnas en policy om att ha ett 
visst säkerhetslager (Kennedy et al. 2002). 
 
Verktyg med ett högt värde är ickeattraktiva att lagerhålla vare sig vilken ända av logistikkedjan 
man än befinner sig i, beskriver Huiskonen (2001). Ett högt lagervärde kan tvinga parterna i 
kedjan att söka andra lösningar än lagerhållning (Huiskonen, 2001). Vidare beskriver Huiskonen 
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(2001) att Make-To-Order blir allt vanligare vid inköp och lagring av delar med ett högt 
ekonomiskt värde. Detta bidrar till att lagerhållningen flyttas närmare leverantören.  
 
Enligt Smidt-Destombes et al. (2006) kan ett systems tillgänglighet styras av ledningens 
underhållspolicy, reservdelslagernivån, förebyggande åtgärder, reparationskapacitet och hur 
reparationsarbete prioriteras. Antal redundanta produktionsmaskiner/system kan även enligt 
Kennedy et al. (2002), vara en stark faktor som styr systemets tillgänglighet. Med redundans 
menas att flera maskindelar jobbar parallellt och åstadkommer samma arbete. Om någon del går 
sönder hjälps de övriga (hela) delarna åt att hålla systemet igång. Detta kan vara viktigt vid 
exempelvis militära fordon, rymdfärjor eller andra extremt viktiga områden där maskinerna 
(systemet) absolut inte får gå sönder. Om det finns många redundanta delar, är det möjligt att 
stoppa produktionsmaskinerna vid en lämplig tidpunkt och byta samtliga slitna delar Smidt-
Destombes et al. (2006). Detta gör att lagerstyrningen och beställningen av reservdelar kan ske 
mer mot JIT. Vidare bidrar detta även till att systemet endast ligger nere under en begränsad tid. 
Om det däremot finns få redundanta maskiner/system, ökar behovet av antal reservdelar på 
lager för att kunna täcka oförutsedda nödsituationer (Kennedy et al. 2002). 
 
Ledningens underhållspolicy bör beskriva hur ledningen ser på lagerhållning och styrning av 
reservdelar. En av anledningarna till varför ledningen ska betona en mer ingående behandling av 
lagerhållning och styrning av reservdelar, bygger ofta på att kostnadsminskningar och därmed 
potentiella besparingar som är möjliga. En aggressiv sänkning av reservdelsnivån kan fås genom 
att utveckla leverantörsrelationer, minska cykeltider och eliminera icke-produktiva lager. 
(Kennedy et al. 2002) 
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4.4. Säkerhetens betydelse gällande bearbetningsverktyg  
Vid lagerstyrning och lagerplanering av verktyg är det även önskvärt att tänka på säkerheten för 
personalen. Bohgard (2008) menar att säkerhetsbrister som resulterar i arbetsskador leder till 
både fysiska skador för den drabbade personen och ekonomiska skador för företaget. Därför är 
det viktigt att se över arbetsmiljön och arbeta med förebyggande åtgärder för att företaget inte 
ska ådra sig extrakostnader.  

4.4.1. Arbetsskador 

En arbetsskada är en skada som en person ådrar sig i sitt arbete eller på väg till eller från det och 
kan enligt Bohgard (2008) delas in i fyra kategorier: arbetsolyckor, färdolyckor, arbetssjukdomar 
och smitta. Med arbetsolycka menas att ett olycksfall inträffat på arbetsplatsen och en färdolycka är 
en olycka som inträffat på väg till eller från arbetet. En olycka är en plötslig, icke önskvärd 
händelse. Med arbetssjukdom menas arbetsskador som uppkommit på annat sätt än olyckor 
(Försäkringskassan, 2012). 
 
De vanligaste arbetsolyckorna bland kvinnor är fallolyckor samt hot och våld från annan person. 
Bland män är maskiner för bearbetning och framställning, fall från höjd, och fall utomhus, de 
vanligaste orsakerna till arbetsolyckor. 40 % av kvinnornas fallolyckor leder till mer än 30 dagars 
sjukskrivning eller invaliditet (betraktas som allvarlig olycka). Bland män medför 40-50% av de 
vanligaste nämnda arbetsskadorna, en allvarlig olycka. Vidare är sannolikheten för att en olycka 
ska inträffa i en viss händelse, olika för olika personer. Sannolikheten beror av erfarenhet, 
förutsättningar och tillgång till information (Bohgard, 2008). Dåligt underhåll av maskiner och 
skyddsanordningar är typexempel på bristande förutsättningar (Englund et al. 2007). 

4.4.2. Arbetsmiljö och ekonomi 
Gemensamt för alla företag och organisationer är att de vill maximera sin vinst. Vinsten är 
skillnaden mellan totala intäkter och totala kostnader. I många fall är det dock lättare att minska 
företagets kostnader än att öka dess intäkter (Lundmark, 2010). Kostnader relaterade till 
personalen kan minskas bland annat genom lägre personalomsättning, sjukfrånvaro samt färre 
arbetsskador enligt Lange (2002). Lange (2002) menar även att humankapitalet (de anställda med 
alla sina kunskaper och erfarenheter) utgör en svårvärderad huvudresurs som företaget ska vara 
rädd om.  
 
De ekonomiska konsekvenserna av personalomsättning, sjukfrånvaro och arbetsskador, kan 
delas upp i synliga och dolda. Synliga konsekvenser är bland annat kostnader som går att beräkna, 
exempel materiella kostnader och sjuklön. Därför är sänkt sjukfrånvaro ofta ett argument för att 
göra en investering som ger förbättrad arbetsmiljö. Dolda konsekvenser är svårare att uppskatta 
och är i många fall högre än de synliga (Bohgard, 2008). Dolda konsekvenser uppstår av den 
störning som blir på arbetsplatsen när exempelvis en olycka inträffar (Hallgren, 1994). Störningar 
bidrar till försämrad produktivitet, leveransförseningar och ökade kvalitetsbrister då oerfaren 
ersättningspersonal sätts in enligt Bohgard (2008). 
 
Det är önskvärt att anpassa arbetsmiljön och dess utrustning för de som brukar den. Att köpa in 
speciellt anpassad utrustning som lämpar sig för arbetsskaran är dyrt, men det kan vara en god 
investering att överväga för att spara personalens hälsa (Kodak, 2003). 

4.4.3. Förebyggande av arbetsskador 

Det är i första hand arbetsgivarens skyldighet med avseende på arbetsmiljö, att vidta alla åtgärder 
som behövs för att arbetsmiljön ska vara så säker som möjligt. Bland annat har arbetsgivaren 
krav på sig från Arbetsmiljölagens 3 kapitel 2a § där det står beskrivet att arbetsgivaren 
systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten, på ett sätt som leder till att 
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arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Vidare ska arbetsgivaren även fortlöpande 
inventera risker och brister i verksamheten. (Bohgard, 2008) 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kan ses som en ständig pågående process där målet är att 
minska ohälsa och olycksfall (Iseskog, 2010). Det finns många likheter mellan SAM och PDSA-
cykeln enligt Bohgard (2008).  
 
SAM-processens 8 steg enligt Siöcrona (2007): 

1. Undersök arbetsförhållandena. Samla in fakta om de risker som finns på arbetsplatsen, 
exempelvis olycksrisker. Det kan göras med intervjuer, enkäter, skyddsrond, hälsobokslut 
eller kartläggning av maskiner och produktionsutrustning. 

2. Gör en riskbedömning. Värdera de riskkällor som identifierats, dvs. analysera hur stor 
sannolikheten är att en arbetare ska skadas på grund av riskkällan samt allvarlighetsgrad 
av den eventuella konsekvensen.  

3. Åtgärda de eventuella riskerna som kommit fram. De allvarligaste riskerna ska åtgärdas först. 
Om det inte går att åtgärda riskerna helt direkt, bör arbetarna få särskilda instruktioner, 
stöd, eller speciell skyddsutrustning.   

4. Gör en handlingsplan för det som inte kan genomföras direkt. I handlingsplanen noteras vad som 
bör åtgärdas, hur allvarlig risken är, vem som ansvarar för att det blir gjort och när det 
ska vara klart.  

5. Kontrollera genomförda åtgärder.  
6. Gör en arbetsmiljöpolicy. En arbetsmiljöpolicy är en vision som beskriver inriktningen av 

arbetsmiljöarbetet. Den kan utformas genom att arbetsgivare och arbetstagare sätter sig 
ner och diskuterar hur arbetsförhållandena bör vara på längre sikt. 

7. Gör en arbetsuppgiftsfördelning. Det bör vara en tydlig och konkret uppgiftsfördelning. 
Kontrollera att de som får sig tilldelade uppgifter, verkligen har kunskaper, befogenheter 
och resurser för att lösa dem.   

8. Se till att de som ska delta i arbetsmiljöarbetet får tillräckliga kunskaper. Utbilda och lär 
arbetsledare, arbetstagare, osv. så att de har tillräckligt med kunskaper inom de områden 
som de jobbar inom. 
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5. Resultat och analys 
Detta kapitel syftar till att redovisa de analyser och resultat som framkommit i studien gällande teorin 
lagerstyrning och Tool Management. Inledningsvis ges en nulägesbeskrivning av fallstudieobjektet. 
Nulägesbeskrivningen som skildrar dagens lagerstyrning och lagerhållning, baseras på fakta från intervjuer och 
observationer. Nulägesbeskrivningen följs av en analys av nuläget där resultat ifrån studien presenteras.  

 

5.1. Nulägesbeskrivning 
Vid O-fabriken som tillhör tillverkningsenheten VCE sker färdigbearbetning av alla viktiga 
egenskaper som är specificerade för att bidra till att motorns funktions- och lagkrav (bl.a. CO-
halt, emissionskrav) säkerställs. 
 
För att hålla de uppsatta produktionsmålen (dagsvis/veckovis/årsvis) av antal cylinderhuvuden, 
är O-fabriken beroende av en effektiv och felfri tillverkningsprocess. Det är framförallt 
fleroperationsmaskinerna och dess skärande bearbetningsverktyg (fräs-, borr- och 
gängningsverktyg) som påverkar/begränsar processens effektivitet och felfrihet. Därför är det 
viktigt att bearbetningsverktygen som används i fleroperationsmaskinerna är korrekt slipade och 
inställda samt hålls inom de uppsatta toleransvillkoren. Verktyg som inte håller toleransvillkoren 
orsakar störningar i form av produktionsstopp och/eller kasserade cylinderhuvuden.  
 
Antalet bearbetningsverktyg i omlopp är en nyckelfråga att beakta eftersom ett underskott av 
verktyg bidrar till dyra produktionsstopp och ett överskott bidrar till ett ökat bundet kapital samt 
på kapitalbindningskostnader. I dagsläget är det oklart hur många verktyg som finns i omlopp. 
Det är även oklart hur många verktyg som bör finnas i omlopp för att täcka en viss 
produktionsvolym. Det beror på att det inte finns någon utarbetad plan för hur 
verktygslagerstyrningen skall gå till. De verktyg som finns i omloppet styrs istället till största del 
av erfarenhet. Det betyder att det kan finnas både för mycket och för lite verktyg i verktygslagret. 
Om brist uppstår i verktygslagret kan det leda till att verktyg måste hämtas ut från VCE:s 
verktygsinköpslager som fungerar som ett buffertlager, då det är långa leveranstider från 
verktygsleverantörer. I inköpslagret lagras helt nya bearbetningsverktyg och kostnaden för 
verktygen debiteras på respektive avdelning när verktygen plockas ut och förs in i omloppet. Om 
det däremot är för mycket verktyg i omloppet leder det till onödiga kapitalbindningar och 
kapitalbindningskostnader. 
 
Eftersom företaget planerar att producera fler motorer i framtiden, kommer även behovet av 
antal bearbetningsverktyg att öka i samband med att nya produktionssystem tas i drift. De nya 
produktionssystemen kommer troligtvis leda till ökad kapitalbindning och högre krav på en 
effektivare verktygslagerstyrning. Vidare bidrar det även till att nya förvaringssystem behöver tas 
i bruk för att komplettera det nuvarande.  
  



  

43 
 

Verktyg 

Verktygshållare 

Bearbetningsverktyg 

Ett komplett bearbetningsverktyg kan definieras som verktyg + verktygshållare. Verktygshållaren 

är själva adaptern som verktyget sitter inspänt i och som gör att verktyget kan spännas fast i 

chucken på fleroperationsmaskinen.  Figur 14 visar ett komplett bearbetningsverktyg.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Lagerhållning av bearbetningsverktyg 

Vid verktygsrummet i O-fabriken lagras bearbetningsverktyg som är färdiga att tas i bruk. Dessa 
verktyg är slipade och inställda med respektive verktygshållare. Verktygen lagras i verktygsställ 
där de skärande delarna på verktygen är vända uppåt och snett utåt. Eftersom många av 
bearbetningsverktygen saknar skydd, finns det idag en skaderisk för personal som hämtar 
och/eller lämnar in verktyg. Skaderisken är som störst om personalen skulle snubbla eller ramla 
över verktygen. Personalen kan även skadas ifall de är oaktsamma och gå för nära verktygen. 
Utöver personskador kan även verktygen skadas under hanteringen. Exempelvis kan ett verktyg 
tappas när det transporteras mellan fleroperationsmaskinerna och verktygsrummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 14. Bearbetningsverktyg. 

 Källa: http://www.industritorget.se 
 

Figur 15. Verktygsställ med bearbetningsverktyg 



  

44 
 

Verktygsrummet i 
O-fabriken (lager)  

Verktygs-
inställning 

 
 Slipning 

Slipade och 
belagda verktyg 
(mellanlager) 

Oslipade och 
obelagda verktyg 
(mellanlager) 

Beläggning 

 
Isärplockning 

Slipning 

HM 

PKD 

Verktygshållaren 

Fleroperationsmaskiner 
vid O-fabriken 

Slipavdelningen 

2 

3 

4 1 

Bearbetningsverktygens omlopp 

Bearbetningsverktygen som används i fleroperationsmaskinerna slits och går sönder med jämna 
mellanrum och därför finns det ett verktygslager där nyslipade och inställda verktyg kan hämtas 
vid behov. De slitna verktygen skickas i sin tur till slipavdelningen på VCE. Därefter 
transporteras verktygen ut till verktygslagret i O-fabriken. Processkarta över verktygens omlopp 
och hantering visas i Figur 16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

De steg som ingår i verktygens omlopp:  
1. Slitet bearbetningsverktyg tas ut ur en fleroperationsmaskin och ett nytt verktyg sätts in.  
2. Slitet verktyg skickas till slipavdelningen där det plockas isär. HM-verktyg mellanlagras 

och slipas internt på företaget. I de fall HM-verktyget behöver beläggas, görs detta av ett 
externt företag. PKD-verktyg slipas av ett externt företag. När verktygen är slipade och 
ev. belagda, monteras de ihop med en verktygshållare samt önskade mått ställs in.   

3. Det nyslipade och inställda verktyget transporteras till verktygsrummet i O-fabriken 
(lager).  

4. Operatör hämtar det nyslipade och inställda verktyget i verktygsrummet när det är dags 
att byta ut det slitna verktyget som sitter i fleroperationsmaskinen. 

  

 Figur 16. Processkarta över verktygens omlopp och hantering 
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5.2. Benchmarkingobjekt 
I detta avsnitt presenteras den information som erhållits från studiebesök på Elos i Timmersdala, 
Arkivator i Falköping och Volvo Powertrain i Skövde. Syftet med dessa studiebesök var att få 
idéer och finna förbättringsåtgärder till lagerstyrningen av bearbetningsverktyg på VCE.  

5.2.1. Elos i Timmersdala 
Syftet med studiebesöket var att få en inblick i hur Elos i Timmersdala ställer in och mäter sina 
bearbetningsverktyg, för att kunna generera nya idéer på hur VCE kan reducera mätfel. 
 
Bakgrund 
Elos är en koncern som inriktar sig på två affärsområden; medicinteknik och mätteknik. Elos i 
Timmersdala fokuserar på mätutrustning inom medicinteknik. Elos Medtech erbjuder 
helhetslösningar från idé till färdig produkt där de dessutom är en av Europas ledande inom 
medicintekniska produkter och komponenter. Elos Medtech inriktar sig på följande 
affärsenheter; Dental, Orthopeadics och Medical Devices. Elos Medtech tillverkar ett flertal 
produkter till medicinteknisk industri som instrument, skruvar, proteser och implantat för 
avancerad dental- och frukturkirugi. Dessutom är de en ledande utvecklare och producent av 
benförankrade hörselimplantat och injektionssystem för flergångsbruk. 
 
Mätutrustning 

Studiebesöket började med en rundvandring i fabriken. Därefter fortsatte en djupare 
presentation av de mätutrustningar som Elos Medtech använde sig av för att ställa in verktyg 
samt kontrollera att de höll rätt mått. Dessa var bland annat:   
 
Zoller: En mätutrustning som var av bra kvalité och lättanvänd för att kontrollera mått. 
 
Trimos Optima: En förinställningsmaskin som ännu inte var inkopplad. Maskinen var levererad av 
Rollomatic. 
 
Walter Helicheck Plus: En maskin som bestod av fyra kameror med en förstoring på 70 respektive 
400 gånger. Det var möjligt att lägga in toleranser och mått i denna maskin men det tog 14 
minuter att köra igenom en kontroll av dessa mätpunkter. Kostanden för maskinen var ca 1200 
000 kr.  
 
Mätutrustningen vid Elos Medtech hölls i ett rum som konstant var ca 20 grader. På detta sätt 
säkerställdes det att temperaturen inte skulle påverka mätresultatet. Ett konverterat datasystem 
användes för att kommunicera mellan olika maskiner vilket gjorde att information om mätningar 
kunde sammanställas i en databas.  
 
Något som uppmärksammades under studiebesöket var den renlighet som förekom i fabriken. 
Två gånger per dag städades fabrikens golvytor med skurmaskin för att säkerställa att alla 
tillverkade artiklar hölls rena.  
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5.2.2. Arkivator i Falköping 

Syftet med studiebesöket var att få en inblick på hur Arkivator mäter sin utrustning för att utifrån 
detta eventuellt kunna generera nya idéer på hur VCE kan reducera mätfel av verktyg för att i 
framtiden uppnå en 0-felsvision.  
 
Bakgrund 

Arkivator är uppdelat i industri, telekom och maskinsystem. Arkivator tillverkar komplexa 
produkter till kunder inom automotive, telekom och industri. Verksamheten inriktar sig på skärande 
bearbetning med totalansvar för hela värdekedjan. 
 
Arkivator maskinsystem utvecklar och producerar maskiner till förpackningsindustrin där de 
levereras ett helhetsansvar från idé, prototypframtagning, bearbetning och inköp till montering, 
testning och idriftsättning. Detta gör att de i ett tidigt skede kan identifiera kundens behov och 
förbättringsmöjligheter. Arkivator telekom inriktar sig på att utveckla, tillverka och montera 
produkter för trådlös kommunikation till nätverksleverantörer världen över. Arkivator Industri 
tillverkar komplexa produkter med hjälp utav skärande bearbetning, allt från prototyper till stora 
serier av små och stora produkter. Produktionen sker i Sverige, Ungern och Kina. I Falköping 
tillverkas produkter som bland annat medbringare, ramlager och hydraullager till fyrhjulsdrift. 
 
Mätutrustning 

Studiebesöket var inriktat på att se över mätutrustning vid Arkivators industri i syfte om att få 
idéer på olika mätutrustningar till verktygsinställningen på VCE. Först hölls en rundvandring i 
fabriken och därefter hölls en djupare presentation av deras senaste inköpta mätmaskiner. 
Tanken var att se hur Arkivators mätutrustning skiljer sig från den som idag finns på VCE. Detta 
för att förenkla och förbättra verktygsinställningen. Mätutrustningen vid Arkivator hölls i ett rum 
som konstant var ca 20 grader. På detta sätt säkerställdes det att temperaturen inte skulle påverka 
mätresultatet. Mätmaskinerna som Arkivator hade vissa finesser som gjorde det möjligt att mäta 
vinklar på skär, på ett lättare sätt än idag.  
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5.2.3. Volvo Powertrain i Skövde 

Syftet med studiebesöket var att få en inblick över hur Volvo Powertrain (VP) lagerhåller, 
felrapporterar sina skärande bearbetningsverktyg, samt räknar ut hur mycket verktyg som ska 
vara i omlopp för att kunna hålla produktionen igång men ändå inte ha för många i lager.  
 
Bakgrund 

Volvo Powertrain tillverkar motorer till företagen inom AB Volvo- koncernen (Volvo 
Lastvagnar, Renault Trucks, Nissan Diesel, Mack Trucks, Volvo Construction Equipment och 
Volvo Penta). 
 
Lagerhållning, felrapportering och lagerstyrning 

Lagring av verktyg sker inuti maskin (magasin), på vagnar, i verktygsinställningsrummet hos VP 
och vid VCE:s slipavdelning. För att räkna ut hur många verktyg som skulle finnas (lagerhållas) 
vid varje fleroperationsmaskin användes detta tankesätt:  
 
En singel maskin - 2 verktyg i maskinen och 1 reservverktyg utanför på en vagn. Totalt blir detta 3 
verktyg.  
 
Två parallella maskiner  - 2 verktyg i vardera maskin (2x2=4) och 1 reservverktyg utanför på en 
gemensam vagn. Totalt blir detta 5 verktyg 
 
Tre parallella maskiner  - 2 verktyg i vardera maskin (2x3=6) och 2 reservverktyg utanför 
maskinerna på en vagn. Totalt blir detta 8 verktyg.  
 
I VP:s ställrum lagras en begränsad mängd bearbetningsverktyg. Detta eftersom det finns en 
önskan om att minimera antalet verktyg i omlopp. I nuläget anser VP klara sig på de verktyg som 
lagerhålls i maskinerna och på vagnarna som finns vid sidan om maskinerna.  
 
Volvo Cars Engine slipar de flesta av VP:s verktyg och lagerhåller VP:s nya verktyg. 
Slipavdelningen vid VCE har två lådor, en låda för färdigslipade verktyg och en låda för oslipade 
verktyg. Detta gör att VCE:s slipavdelning kan lämna ut ett slipat verktyg till VP samtidigt som 
de tar emot ett oslipat verktyg av dem. På detta sätt skapas JIT men nackdelen är att arbetssättet 
bidrar till en verktygsbuffert vid VCE:s slipavdelning av både slipade och oslipade verktyg. 
Verktygsbufferten gör det möjligt att ha färdigslipade verktyg på lager samtidigt som verktygen 
kan slipas i större batcher när de väl slipas (det är lång omställningstid på slipmaskinerna och 
därför önskas de slipas i batcher). När ett verktyg hos VP gått sönder eller inte kan slipas mer, 
skickas det till VCE:s slipavdelning där det kasseras och ett nytt verktyg tas in i systemet. 
 
Felrapportering 

När ett verktyg går sönder följs detta upp med hjälp av verktygsuppföljningsblanketter som 
operatörer får fylla i. Dessa blanketter fylls i när ett verktyg byts ut innan den teoretiska 
livslängden uppnåtts. Det kan handla om verktygsbrott, urflisning eller annat verktygsslitage på 
bearbetningsverktyget . Personalen vid VP:s inställningsrum för in uppgifterna från blanketterna 
in i en databas, där felorsakerna sammanställs. Detta medför att VP får en bättre kontroll över 
vilka verktyg som ofta går sönder och som behöver åtgärdas. Varje verktyg hos VP hade två 
nummer inetsade på verktygshållaren. Dessa nummer var: hållarens individuella nr samt 
verktygsnumret. På detta sätt kunde verktygsuppföljningen möjliggöras.  
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5.3. Analys av nuläget 

5.3.1.   Lagerstyrning 

Vid lagerstyrning är det enligt Aronsson et al. (2004) viktigt att företaget beslutar om vilken 
servicenivå som vill uppnås, men även upprätta målsättningar på kapitalbindningen med 
exempelvis vilken lageromsättningshastighet som ska användas. Vid O-fabriken finns det vid 
skrivande stund ingen framtagen lagerstyrning gällande bearbetningsverktyg. Därför är det svårt 
att beräkna hur många bearbetningsverktyg som bör finnas i verktygslagret för att upprätta en 
önskvärd servicenivå mot produktionen. Det sker heller ingen beräkning av hur många 
bearbetningsverktyg som omsätts i lagret. Lumsden (2006) hävdar att det krävs ett starkt 
samband mellan kundtillfredsställelse, tillverkningskostnad och kapitalbindning för att kunna 
erbjuda en hög leveransservice. 
 
Lagertyper 
Enligt Lumsden (1998) kan lager klassificeras på olika sätt, varav spekulationslager är ett sätt. 
Spekulationslager överensstämmer till viss del med O-fabriken, där verktygens efterfråga är svår 
att förutsäga. Det skulle kunna leda till att lagret är överdimensionerat. Segerstedt (2008) 
beskriver att för stora lager bidrar till onödiga kostnader. 
 
Jonsson och Mattsson (2011) nämner att det är viktigt att ha tillräckligt utrymme för 
transportgångar i ett lager. Verktygslagret i O-fabriken har smala gångar mellan verktygsställen 
och det medför att personal kan skada sig på de utåtstickande bearbetningsverktygen. Det finns 
därför en önskan om att förbättra det nuvarande förvaringssystemet.  
 
I ett lager bör det enligt Jonsson och Mattsson (2011) vara lätt att lokalisera artiklar för att 
minska kostnaderna vad gäller hanteringsarbetet. Bearbetningsverktygen i O-fabriken är relativt 
lätta att lokalisera eftersom de är strukturerade efter vilken produktionslina de tillhör (I5D, I5P 
eller DW10) samt operation och verktygsnummer. Det finns även utsatta numreringar på 
verktygsplatserna som överensstämmer med den informationslapp som sitter på 
bearbetningsverktygen. Informationslappen beskriver bland annat vem som ställt in verktyget, 
datum samt skärdata. 
 
Lumsden (1998) menar att ett skäl till att lagerhålla artiklar, är för att kunna säkerställa att 
tillverkningsprocessen inte ska störas vid en eventuell materialbrist. O-fabriken baserar sin 
lagerhållning på erfarenhet, då nya bearbetningsverktyg plockas ut efter behov från inköpslagret 
för att undvika att verktygsbrist uppstår i produktionen. Eftersom det inte förekommer någon 
utarbetad plan för hur många verktyg som ska finnas i omlopp, kan det lika väl finnas både för 
många som för få verktyg. Utan några beräkningar är det dock svårt att avgöra. 
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Förvaringssystem 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) är djup- och friplatslagring, ställagelagring, automatlagring, 
hyllfackslagring och paternosterverk fem vanliga förvaringssystem. Vid O-fabriken där fallstudien 
genomförts, finns samtliga av dessa förvaringssystem representerade för lagring av artiklar 
(cylinderhuvuden). För lagring av bearbetningsverktyg finns det däremot endast två 
förvaringssystem, hyllfackslagring och paternosterverk. Hyllfackslagring (lagringsställ) används 
vid verktygsrummet i O-fabriken där nyslipade och nyinställda bearbetningsverktyg lagras innan 
de används i fleroperationsmaskinerna. Precis som Jonsson och Mattsson (2011) anger, passar 
hyllfackslagring speciellt bra i plockförråd där det finns många olika sorters artiklar i små 
volymer, vilket överensstämmer med O-fabrikens verktygsrum. Utöver verktygsrummet 
lagerhålls även verktyg vid verktygsslipavdelningen. Det är både oslipade verktyg som väntar på 
att slipas, samt slipade verktyg som väntar på att få monteras ihop med verktygshållare.  

Vid verktygsslipavdelningen finns både hyllfackslagring och paternosterverk. Paternosterverk är 
som Lumsden (2006) anger, en mer automatiserad lagring av ett stort antal artiklar. 
Paternosterverk lämpar sig därför väl vid slipavdelningen eftersom de erbjuder lagring på en 
mindre yta än vad hyllfackslagring skulle krävt. Paternosterverk bidrar även till en sluten och 
säker förvaring. Slipavdelningen använder sig även av hyllfackslagring eftersom alla verktyg inte 
får plats i det befintliga paternosterverket. Vid intervjuer med berörd personal vid 
slipavdelningen, framkom det även att paternosterverkens PLC-system och avancerade teknik 
bidrog till att förvaringssystemet var mer känsligt för störningar än ett hyllfackslager. En annan 
nackdel med paternosterverk är att de är dyrare än hyllfackslagring enligt offerter som företaget 
tagit in. 

Vid jämförelser mellan paternosterverk och skåp i kapitel 3.7 framkom det att lagring i skåp är 
det mest lämpade förvaringssystemet vid O-fabriken. Skåp fick fokusvärde 39 medans 
paternosterverk fick fokusvärde 26. Den största skillnaden var att skåp var underhållsfria och 
okänsliga mot störningar.  

5S 

Det japanska samlingsnamnet 5S som enligt Salvendy (2001) skildrar ett arbetssätt för att skapa 
ordning och reda på en arbetsplats används på fallföretaget.  Det märks bland annat genom att 
VCE har ett utarbetat mål om att införa detta arbetssätt som företagsfilosofi och inte bara inom 
vissa områden. Kobayashi et al. (2008) betonar att det är önskvärt att ha 5S som övergripande 
styrmedel för att strukturera upp på arbetsplatser och i organisationers processer. Författarna har 
observerat att VCE använder 5S inom de flesta områden. Dock finns det vissa områden som 
skulle kunnas förbättras, exempelvis verktygslagret. Verktygslagret skulle kunna förbättras genom 
att inventera vilka verktyg som sällan används och minska dessa i antal i lagret. Eftersom 5S är en 
pågående process gäller det även att införa arbetssättet på nytillkomna områden. Exempel på ett 
nytillkommet område kan vara ett nytt förvaringssystem. I det fallet gäller det att 
förvaringssystemet tydligt märks upp och att rutiner utarbetas för hur förvaringssystemet ska 
skötas. 

Lagring av artiklar 
Bowersox et al. (2009) menar att det finns olika tekniker för att uppskatta storleken på ett lager. 
En av dessa är att projektera den totala volym som rör sig genom lagret under en viss tid. Denna 
uppskattning skiljer sig ifrån O-fabriken som inte använder sig av några beräkningar. O-fabriken 
baserar i stället antalet verktyg som bör finnas i omlopp utefter erfarenhet.  
 
Det förekommer enligt Aronsson et al. (2004) två huvudsystem för placering av artiklar: fast och 
flytande placering. Vid en fast placering förekommer det enligt Jonsson och Mattsson (2005) en 
unik plats för varje verktyg. I O-fabriken används till största del fast placering, där inkommande 
verktyg från slipavdelningen placeras i förbestämda platser för respektive verktyg. Enligt 
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(Frazelle, 2001) bör även verktyg placeras efter funktion, dvs. verktyg som används för liknande 
ändamål bör placeras nära varandra. Lumsden (1998) menar vidare att olika principer kan 
användas för en bättre placering av artiklar och O-fabriken liknar till viss del en av dessa 
principer, familjegruppsprincipen. Vid O-fabriken används familjegruppsprincipen eftersom verktyg 
med likande egenskaper placeras intill varandra och placeringen avgörs utefter vilken 
produktionslina, operation och verktygsnummer verktygen tillhör. Placering efter aspekter som 
säkerhet eller likande dimensioner är däremot inget som beaktas i nuläget. 

5.3.2. Lagerplanering 
Enligt Lumsden (2006) byggs lager upp för att kunna erbjuda kunder bättre leveransservice. För 
att kunna erbjuda en bra leveransservice, krävs även en lagerplanering som kan hantera de 
svängningar som förekommer i produktionen (Tonndorf, 1998). Liknande tänkesätt används i 
O-fabriken där lagret planeras för att ständigt kunna erbjuda bearbetningsverktyg till 
produktionen. För att hantera svängningen använder sig O-fabriken mycket av tidigare 
erfarenheter för hur mycket som behöver lagerföras. Detta gör det svårt att beräkna hur mycket 
bearbetningsverktyg som behöver finnas i omlopp vid en viss produktionsvolym. Under de 
observationer som gjorts har det visat sig att det utan problem går att ta ut ett nytt verktyg från 
inköpslagret vid behov. Eftersom att bearbetningsverktygen är ganska dyra, blir alla utplock 
något som till slut mynnar ut i en ganska stor totalkostnad.  
 
Lagerkostnader 

Enligt Aronsson et al. (2004) är artiklar i lager en låsning av resurser. Om ett företag har 
möjlighet att reducera sitt lager kan detta kapital användas till andra investeringsalternativ. I  
O-fabriken finns bearbetningsverktyg som har varit lagerhållna under en längre tid, enligt 
ankomstdatumet på informationslappen. Informationslappen innehåller information om vem 
som ställt i verktyget, datum, samt skärdata. 
 
Om stora lager undviks kan enligt Hillier et al. (2010) höga lageromkostnader undvikas, vilket i 
sin tur kan leda till att företag stärker sin konkurrenskraft. På detta sätt skulle en eventuell 
reducering av antalet verktyg resultera i att VCE stärker sin konkurrenskraft. Därför är det viktigt 
att O-fabriken får en bättre överblick av hur många bearbetningsverktyg som verkligen behöver 
finnas i omlopp för en viss given produktionsvolym. Mattsson (2002) menar vidare att 
materialflöden som inte är tillräckligt synkroniserade innehåller lager som binder kapital. 
Synkroniserade flöden är nämligen beroende av hur väl informationsutbytet fungerar mellan 
kunder och leverantörer. Fungerar inte informationsutbytet behöver produktionsbehoven 
utjämnas med större lager (Mattsson, 2002). Informationsutbytet vid O-fabriken skulle kunna 
förbättras genom att ta fram en gemensam databas där information från både slipavdelningen 
och produktionen sammanställs. På detta sätt skulle exempelvis verktygsinställarna få 
information om vanligt förekommande problem, vilket i sin tur skulle kunna underlätta deras 
arbete.  
 
Nyckeltal 

I O-fabriken har författarna identifierat några av de nyckeltal som Aronsson et al. (2004) tar upp. 
De nyckeltal som författarna har valt att analysera är lageromsättningshastighet och lagertillgänglighet. 
 
Lageromsättningshastighet är enligt Aronsson et al. (2004) ett tidsrelaterat nyckeltal som beskriver hur 
ofta lagret byts ut. Lageromsättningshastigheten kan enligt Jonsson och Mattsson (2011) 
beräknas genom att ta antalet förbrukade enheter dividerat med genomsnittligt antal enheter i lager. Under 
den benchmarking som utfördes på Volvo Powertrain gavs många intressanta idéer på hur en 
lagerstyrningsmodell skulle kunna utformas. Dock fick författarna intrycket att många av de 
ingångsparametrar som Volvo Powertrain använde för att beräkna verktygsmängder, baserades 
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på erfarenhet. Vidare beräknade Volvo Powertrain ut lageromsättningshastigheten genom att ta 
den årliga förbrukningen av bearbetningsverktyg dividerat med verktygens livslängd. 
 
Lagertillgängligheten uttrycker enligt Mattsson (2002) sannolikheten att en viss produkt finns i lager. 
Lagertillgängligheten kan även användas för att dimensionera säkerhetslager. I O-fabriken 
förekommer inget mått som anger leveransförmågan från verktygslagret. Det finns heller inget 
sätt för att dimensionera säkerhetslagret. I stället används erfarenhet för att prognostisera hur 
många verktyg som bör finnas i reserv om variationer skulle uppstå. När O-fabriken köper in 
verktyg, köps verktygen i satser om tre stycken. Det beror på att inköparna anser att ett verktyg 
per station (verktygslagret, fleroperationsmaskinerna och slipavdelningen) bör finnas. Det 
betyder att oavsett om verktyget har en låg eller hög livslängd, köps det ändå in i sats om tre 
stycken. Enligt Mattsson (2002) kan även variabeln ”andel efterfrågan tillfredställs direkt från lager” 
användas för att visa lagertillgängligheten. Denna variabel anger hur mycket av efterfrågan som 
kan tillfredställas från lagret och kan även användas för säkerhetsdimensionering. Detta tankesätt 
skulle kunna användas i O-fabriken för att kontrollera under hur lång tid det nuvarande 
verktygslagret kan stötta produktionen, samt vilket säkerhetslager som skulle vara nödvändigt. 
 

Lagernivå - säkerhetslager 

Som tidigare nämnts använder sig O-fabriken till stor del av erfarenhet vid bedömning av hur 
stort säkerhetslagret ska vara. Enligt Lumsden (1998) behövs ett stort säkerhetslager om det 
finns höga krav på att tillfredställa kunden. Från de observationer och intervjuer som gjorts med 
personal från slipavdelningen och O-fabriken, har författarna fått intrycket att det ställs höga 
krav på slipavdelningen. Slipavdelningen ska kontinuerligt kunna leverera bearbetningsverktyg till 
verktygslagret för att produktionspersonalen alltid ska ha verktyg i lager. Detta kan ha bidragit till 
att ett onödigt stort lager byggts upp då slipavdelningen vill kunna säkra sig mot svängningar. 
Men eftersom det inte finns någon information om hur många bearbetningsverktyg som behöver 
finnas i omlopp (verktygslagret, fleroperationsmaskinerna och slipavdelningen) vid en viss given 
produktionsvolym, är det svårt att avgöra hur säkerhetslagret förhåller sig. Tonndorf (1998) 
menar att säkerhetslagrets storlek beror på hur lång tid det tar att fylla på lagret och desto längre 
tid det tar ju större lager behövs. Eftersom det inte finns någon uppföljning i O-fabriken 
angående hur lång tid det tar att fylla upp lagret, är det svårt att avgöra hur stort säkerhetslagret 
bör vara. 
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5.3.3. Tool Management  

Lagerstyrning av bearbetningsverktyg, även kallat Tool Management, har likt vanlig lagerstyrning 
en strävan om att minimera den totala kostnaden för systemet samtidigt som servicenivån ska 
tillfredställa kunden (Kennedy et al. 2002). Eftersom lageromsättningshastigheten brukar vara låg 
för verktyg, är det framförallt viktigt att endast lagerhålla det som måste lagras samt det är enligt 
Kalchschmidt et al. (2003) även önskvärt att ha direkta leveranser (JIT) mellan företaget och dess 
underleverantörer.   
 
Skillnader mellan lagerstyrning och Tool Management 
På fallföretaget finns vid skrivande stund inget lagerstyrningssystem för de bearbetningsverktyg 
som cirkulerar i omlopp mellan fleroperationsmaskinerna, slipavdelning och verktygslager. Det 
beror troligtvis på att det inte går att applicera vanlig lagerstyrning på bearbetningsverktyg utan 
att verktygsstyrningen måste anpassas till den unika situationen vad gäller vilken funktion den ska 
ha samt hur den ska styras. Den största skillnaden vad gäller funktion, är att verktygslager inte är 
ett mellanliggande lager som ska säljas till kund, utan det är ett lager med funktionen att bistå 
produktionspersonal med nya verktyg för att slippa driftstopp. Hur de olika 
lagerstyrningsmodellerna styrs är den andra stora skillnaden och enligt Kennedy et al. (2002) är 
verktygslager till stor del en funktion av hur mycket produktionsutrustningen används. Ju mer 
produktionsutrustningen körs desto högre blir behovet av antal bearbetningsverktyg. 
  
Lagerstyrningsparametrar gällande bearbetningsverktyg 

De verktyg som används vid O-fabriken har inbyggda id-taggar (balluffminne) där verktygets 
skärdata (varvtal, matning, osv.) lagras. När verktygen sätts in i fleroperationsmaskinerna vid 
verktygsbyte, avläses id-taggen och fleroperationsmaskinerna får den skärdata som de behöver ha 
för att använda verktyget. Utöver skärdata får även maskinen information om verktygets 
livslängd. Livslängden är det teoretiska (uppskattade) antalet detaljer som verktyget beräknas 
kunna bearbeta innan det behöver bytas ut och skickas iväg på slipning. Oftast är det en viss 
säkerhetsmarginal mellan verktygets verkliga livslängd (vad det håller för i verkligheten) och den 
teoretiska livslängden vilket bidrar till att verktygen byts ut när de når upp till den teoretiska 
livslängden även om de egentligen inte behöver bytas ut. När verktygsbyten eller andra 
underhållsåtgärder sker i förebyggande syfte och/eller efter schema, kallas det för schemalagt 
underhåll (Kennedy et al. 2002). Schemalagt underhåll är ytterligare en skillnad mellan ordinär 
lagerstyrning och verktygslagerstyrning och rent teoretiskt bör inga lager finnas så länge de 
schemalagda underhållen sker innan haveri uppstår.  
 
Det finns fler parametrar som avgör hur logistik kring bearbetningsverktyg och reservdelar bör 
byggas upp enligt Huiskonen (2001). Det handlar bland annat om de konsekvenser som uppstår, 
kriticitet, ifall ett nyslipat verktyg inte är tillgängligt då det behövs ute i produktionen. Beroende 
på hur länge produktionsstoppet varar så kostar stilleståndet olika mycket pengar för O-fabriken. 
Så länge O-fabriken har färdiga cylinderhuvuden på slutlager att sända vidare till 
motormonteringsfabrikerna, räcker det med att köra ikapp den förlorade produktionsvolymen på 
övertid och då är det relativt låga extrakostnader. I de fall som O-fabrikens slutlager av 
cylinderhuvuden inte räcker, ställs även motormonteringsfabrikerna och då kostar 
produktionsstoppet genast mycket mer. Slutligen blir produktionsstoppet dyrast ifall O-fabriken 
stoppas, motormonteringsfabrikerna stoppas och slutligen bilfabrikerna stoppas pga. att de inte 
får motorer från motormonteringsfabrikerna. De ekonomiska konsekvenserna är därför väldigt 
svåra att bestämma i praktiken.     

 
Specificitet är ytterligare en parameter som Huiskonen (2001) beskriver som avgörande vid 
upprättande av lagerstyrning för bearbetningsverktyg och reservdelar. Parametern specificitet 
beskriver vilken grad av specifikhet som den del (bearbetningsverktyg) som måste ersättas har. 
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Huiskonen (2001) beskriver även att standarddelar som används över ett brett spektrum och av 
många företag, brukar ha god tillgänglighet. Med detta menas att det brukar finnas lager av 
standarddelar i olika nivåer i leverantörskedjan och att JIT är lätt att tillämpa vid inköp. För 
användarspecifika delar gäller dock det motsatta, leverantörer är ovilliga att lagerhålla 
specialdelarna, låga volymer lagerhålls, och ansvar för att delarna ska finnas tillgängliga ligger hos 
kunden själv (Huiskonen, 2001). Vid O-fabriken används många användarspecifika verktyg som 
är specialbeställda direkt från de globala verktygstillverkarna världen över. Det bidrar till långa 
leveranstider som påverkar beställningspunkterna negativt vid inköp, eftersom 
beställningspunkterna läggs på en högre nivå än vad de hade behövt göra om det var kortare 
leveranstider på bearbetningsverktygen. På detta sätt lagerhålls troligtvis mer bearbetningsverktyg 
på företaget än vad som egentligen inte skulle behövas om det vore kortare leveranstider.  
 
Tillförlitlig information, exempelvis från kontinuerlig mätning eller övervakning av maskiners hälsa, 
ger även viktig information till lagerstyrning av bearbetningsverktyg (Kennedy et al. 2002). Vid 
O-fabriken loggas varje detalj (cylinderhuvud) som körs och fleroperationsmaskinerna har hela 
tiden full kontroll på hur många detaljer de kört och hur många detaljer de har kvar att köra 
innan verktyget behöver bytas (teoretiska livslängden). När bearbetningsverktygen inte går 
frekvens (går sönder innan den teoretiska livslängden) skrivs detta upp på 
verktygsuppföljningslappar som skickas med de trasiga verktygen till slipavdelningen. Det gör att 
personalen vid slipavdelningen får information om varför verktyget bytts i förtid och har 
möjlighet att göra uppföljningar av de verktyg som inte går frekvens. 
 
Värdet på verktygen är även en viktig ingångsfaktor som behövs för att styra ett verktygslager. 
Verktyg (delar) med ett högt värde är ickeattraktiva att lagerhålla vare sig vilken ända av 
logistikkedjan man befinner sig i enligt Huiskonen (2001). På fallföretaget är majoriteten av de 
bearbetningsverktyg som används vid produktionen, relativt dyra.   
 
Nästa parameter som verktygslagerstyrning bör utgå ifrån är systemets tillgänglighet. Systemets 
tillgänglighet kan enligt Smidt-Destombes et al. (2006) styras av ledningens underhållspolicy, 
reservdelslagernivån, förebyggande åtgärder, reparationskapacitet och hur reparationsarbete 
prioriteras. Antal redundanta produktionsmaskiner/system kan även enligt Kennedy et al. (2002) 
vara en stark faktor som styr systemets tillgänglighet. Vid fallföretaget finns det vid vissa kritiska 
moment både parallella produktionslinor (system) och parallella maskiner som jobbar med 
samma arbetsuppgift. På detta sätt lägger inte VCE alla ägg i samma korg, utan har möjlighet att 
producera cylinderhuvuden även om vissa fleroperationsmaskiner skulle gå sönder/tas ur bruk. 
Genom att ha redundanta system kan även underhåll och byten av verktyg ske vid en lämplig 
tidpunkt utan att det stör produktionstakten och på det sätt ligger systemet endast nere under en 
begränsad tid. Detta leder i sin tur till att färre verktyg behöver lagerhållas eftersom underhållet 
kan ske mer mot JIT. Om det däremot finns få redundanta maskiner/system, ökar behovet av 
antal reservdelar på lager för att kunna täcka oförutsedda nödsituationer (Kennedy et al. 2002). 
 
Slutligen är ledningens underhållspolicy även en avgörande faktor vid lagerstyrning av 
bearbetningsverktyg och reservdelar. Motiveringen till att ledningen ska betona en mer ingående 
behandling av lagerhållning och styrning av reservdelar, bygger ofta på att kostnadsminskningar 
och potentiella besparingar är möjliga (Kennedy et al. 2002). Ledningen på VCE betonar allt 
starkare hur vitala bearbetningsverktygen är i produktionsprocessen. Det finns även en vision om 
att en verktygsstyrningsmodell ska kunna tas fram, och därför existerar denna uppsats. För att 
överhuvudtaget kunna utforma en verktygsstyrningsmodell behöver vissa antaganden och 
avvägningar göras. Som grund i verktygsstyrningsmodellen kommer antagandet om att alla 
verktyg som slipats vid slipavdelningen och skickas O-fabriken är hela, rena och korrekt inställda. 
För att detta ska vara möjligt i praktiken krävs det att verktygsavdelningen inte släpper ut ett 
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enda felslipat eller felinställt verktyg och denna vision har studiens författare döpt till 0-
felsvisionen. Vägverket har en vision om att inga trafikolyckor med dödligt slut ska ske och 
fallföretaget skulle lika gärna ha en vision om att inga smutsiga, trasiga och felinställda verktyg får 
lämna slipavdelningen. Studiebesöken (benchmarking) som gjorts på Elos i Timmersdala och 
Arkivator i Falköping har i första hand varit för att se hur de säkerställer att deras 
bearbetningsverktyg är korrekta och inte har några brister efter slipning och inställning. 

5.3.4. Säkerhet  
Vid lagerstyrning och lagerplanering är det önskvärt att tänka på säkerheten för personalen. Det 
beror enligt Bohgard (2008) på att brister i säkerheten kan resultera i arbetsskador som i sin tur 
leder till både fysiska skador för den drabbade personen och ekonomiska skador för företaget. 
För att undvika arbetsskador bör arbetsmiljön ses över för att förebyggande åtgärder skall kunna 
tas fram där behov finns. Vidare är sannolikheten för att en olycka ska inträffa i en viss händelse, 
olika för olika personer. Denna sannolikhet beror av erfarenhet, förutsättningar och tillgång till 
information (Bohgard, 2008). 
 
På VCE har det inte skett någon arbetsskada i samband med lagerhållning och hantering av de 
skärande bearbetningsverktygen även om det på vissa ställen föreligger en hög risk. Det kan bero 
av att erfarenhet, förutsättningar och tillgång till information, har varit gynnsam men det kan lika gärna 
ha berott på ren tur. Tillbud har dock rapporterats och då har det främst handlat om personal 
som vistats inne i O-fabrikens verktygsrum och som har gått emot verktyg och på det sättet fått 
arbetskläderna uppskurna. I verktygsrummet lagras verktygen i ställ och ställen är relativt tätt 
placerade. Den täta placeringen av verktygsställen och hur verktygen står i ställena har den 
största bidragande orsaken till den höga säkerhetsrisken som föreligger inne i verktygsrummet. I 
många fall står verktygen med konan (verktygshållaren) nedåt och den skärande delen uppåt samt 
lutandes lite snett utåt från ställena. Sammanfattningsvis finns det därför vissa brister på 
förutsättningar som kan leda till högre sannolikhet för att arbetsskador uppkommer i framtiden. 
 
Precis som Bohgard (2008) beskriver, kan de ekonomiska konsekvenserna av arbetsskador delas 
upp i synliga och dolda. Syndliga konsekvenser är bland annat kostnader som går att beräkna, 
exempel materiella kostnader och sjuklön. Därför är sänkt sjukfrånvaro ofta ett argument för att 
göra en investering som ger förbättrad arbetsmiljö. Dolda konsekvenser är svårare att uppskatta 
och är i många fall högre än de synliga enligt Bohgard (2008). Hallgren (1994) beskriver att dolda 
konsekvenser uppstår av de störningar som blir på arbetsplatsen när exempelvis en olycka 
inträffar och enligt Bohgard (2008) bidrar störningar till bl.a. försämrad produktivitet, 
leveransförseningar och ökade kvalitetsbrister då oerfaren ersättningspersonal sätts in. Oerfaren 
ersättningspersonal saknar med andra ord tillräckligt med kunskap och erfarenheter inom 
området. Lange (2002) menar vidare att humankapitalet utgör en svårvärderad huvudresurs som 
företaget ska vara rädd om.  
 
Det som Lange (2002) och Bohgard (2008) betonar, stämmer väl in på VCE. VCE har precis 
som andra företag, ett värdefullt humankapital att förvalta. Skulle det ske en olycka där en 
värdefull nyckelperson drabbas, är det inte bara synliga kostnader i form av materiella kostnader 
och sjuklön som företaget drabbas av utan det tillkommer även många dolda kostnader. Dolda 
kostnader skulle i detta fall kunna vara produktionsstopp som orsakats av felinställda verktyg. 
Vid genomförandet av fallstudien framkom det att personalen som jobbade vid slipavdelningen 
hade djup kunskap och mångårig erfarenhet om hur verktyg ska slipas och ställas in. Ofta 
handlar det om avancerade slipningar och inställningar på tusendels millimeter och då kan inte 
vem som helst utföra arbetet. Det kan vara svårt att tro att personalen vid slipavdelningen är 
oumbärlig, men vid studiens genomförande visade det sig tydligt att ersättningspersonal inte alls 
har samma tempo eller noggrannhet som den vanliga personalen har. Om det skulle uppstå en 
arbetsolycka där någon ur personalen vid slipavdelningen är inblandad i, skulle det därför såra 
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företaget som helhet då samtliga bearbetningsfabriker är beroende av felfria och nyslipade 
verktyg.  
   
Vidare är det i första hand arbetsgivarens skyldighet med avseende på arbetsmiljö, att vidta de 
åtgärder som behövs för att arbetsmiljön ska vara så säker som möjligt. Bland annat har 
arbetsgivaren krav på sig enligt Bohgard (2008) från Arbetsmiljölagens 3 kapitel 2a § där det står 
att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten, på ett sätt som 
leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.  
 
Vid fallföretaget genomförs kontinuerligt arbetsmiljöförbättringar samt uppkomna tillbud 
rapporteras direkt till närmsta chef. Tillbuden följs sedan upp genom att chefer och 
skyddsombud inspekterar hur arbetsförhållandena vid olycksplatsen såg ut samt skriver en 
åtgärdsplan för hur liknande olyckor ska förhindras i framtiden.  
 
Syftet med denna fallstudie var bland annat att komma med förbättringsförslag gällande hur 
verktygslagerstyrningen vid O-fabriken kan göras säkrare. Ett alternativ som gör lagerhållningen 
säkrare är att införa verktygsskåp eftersom dessa erhåller ett högt skydd och visade sig vara det 
bästa alternativet vid jämförandet med paternosterverk. Jämförelsen kan ses på figurerna Figur 6 
och Figur 7 där ett kvalitetshus för respektive förvaringssystem har ritats upp.  
 
Eftersom verktygsskåp endast skyddar verktygen under lagring, behövs även ett kompletterande 
skydd tas fram för att verktyget ska skyddas under hantering. Genom den kravspecifikation som 
upprättades och kan beskådas i Figur 8 framkom det att det behöver vara ett sorts skydd som lätt 
och snabbt kan appliceras på verktyget. Skyddet bör även vara flexibelt för att klara olika 
verktygsstorlekar och det behöver även ha vissa andra egenskaper som kan ses i figur Figur 8 
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6. Slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel presenteras de slutsatser och rekommendationer som kan ges med utgångspunkt av de resultat som 
framkom i analys- och resultatkapitlet.  

 
Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka hur lagerstyrning av bearbetningsverktyg kan 
effektiviseras för att bidra till minskade kostnader samt en säkrare verktygshantering. En mer 
precis beskrivning av studiens syfte ges nedan: 
 
1. Avgöra vilka faktorer som påverkar hantering och förvaring av skärande bearbetningsverktyg. 

2. Beskriva hur skärande bearbetningsverktyg bör skyddas och lagras för att undvika skador på 
personal och verktyg. 

3. Ta fram en lagerstyrningsmodell som synliggör de ingångsparametrar som påverkar 
omsättningen av antalet bearbetningsverktyg. 

 
Den genomförda studien visar att det finns likheter mellan lagerstyrning av artiklar och 
lagerstyrning av bearbetningsverktyg. Det beror på att de båda styrsätten har en strävan om att 
minimera den totala kostnaden för systemet samtidigt som servicenivån ska tillfredställas. Det 
som dock skiljer de båda styrsätten åt, är vilka specifika faktorer som bidrar till 
kostnadsminimering och tillfredställd servicenivå. Studiens resultat visar att många av de faktorer 
som påverkar hantering och förvaring av skärande bearbetningsverktyg även förekommer vid 
lagerstyrning av artiklar. Dock finns det vissa kompletteringar som behöver göras för att 
lagerstyrning ska kunna anpassas mot bearbetningsverktyg och undvika skador på personal och 
verktyg. Följande huvudfaktorer har visat sig vara viktiga att beakta vid hantering och förvaring 
av bearbetningsverktyg: servicenivå, lageromsättningshastighet, utnyttjandegrad, 5S, familjegruppsprincipen, 
uttagsfrekvens, ABC-klassificering, förvaringssystem, informationsutbyte, tillgång på personal, slip- och 
beläggningstid. Dessa faktorer beror i sin tur av underliggande faktorer och parametrar. 
 
Servicenivån vid lagerstyrning av bearbetningsverktyg är direkt kopplad till vilken tillgänglighet 
systemet ska ha. Systemets tillgänglighet påverkas i sin tur av ledningens underhållspolicy, 
reservdelslagernivåer, förebyggande åtgärder, reparationskapacitet och hur reparationerna prioriteras. En 
högre servicenivå bidrar i många fall till högre kostnader för ett företag och därför är det viktigt 
att avgöra vilken servicenivå företaget är beredd att betala för. 
 
Eftersom lageromsättningshastigheten för bearbetningsverktyg är låg i jämförelse med ett 
lager för artiklar, är det framförallt viktigt att endast lagerhålla det som måste lagras för att hålla 
nere det bundna kapitalet och de tillhörande lagerhållningskostnaderna. En hög utnyttjandegrad 
av de befintliga lagerplatserna är även önskvärt för att minimera lagerhållningskostnaderna. Vid 
lagerhållning av skärande bearbetningsverktyg gäller det även att beakta säkerhetsaspekterna som 
uppstår då verktyg ska plockas i lagret. Det bidrar till att transportvägarna behöver vara 
anpassade för att ta hänsyn till säkerheten.  
 
För att personal snabbt och enkelt ska kunna lokalisera verktygen i lagret, är det önskvärt att 
ordning och reda infinner sig. Med hjälp av 5s kan en grundlig struktur som värnar om ordning 
och reda, byggas upp. Men eftersom 5s inte beskriver vilken position (vart) i lagret de olika 
verktygen ska placeras, behöver metoden kompletteras. Ett kompletterande alternativ kan då 
vara att använda sig av familjegruppsprincipen för att verktyg med likartade egenskaper 
gällande dimensioner, krav på lagringsmiljö och hög säkerhets placeras intill varandra för att 
underlätta för personalen. Ytterligare ett kompletterande alternativ för att effektivisera och 
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underlätta för personalen, kan vara att man bestämmer verktygsplats utefter verktygens 
uttagsfrekvens. På det sättet åstadkoms en högre effektivitet på in- och utplock av verktyg. 
Verktygen bör även placeras efter storlek och vikt, där tyngre och större verktyg placeras på en 
lägre nivå i lagret. En annan viktigt aspekt som bidrar till att få bättre ordning på lagret är att 
använda sig av en ABC-klassificering. Där kan nämligen verktygen klassificeras utefter hur pass 
viktiga de är. De verktyg som är dyrast och har störst efterfrågan är de viktigaste verktygen. ABC-
klassificering kan även användas för att ta reda på vilka verktyg som verkligen behöver vara 
lagerförda för att uppnå den önskade produktionsvolymen. Men även för att rensa upp i 
sortimentet och tas bort ineffektiva artiklar. 
 
Förvaringssystemet i verktygsrummet i O-fabriken har även en betydande roll för hur effektivt 
lagerstyrningen (hanering och förvaring) fungerar. Det nuvarande förvaringssystemet, 
hyllackslagring, uppfyller inte de krav som ställs gällande framtida lagringskapacitet och säkerhet. 
Därför är det av stor vikt av att ta fram ett nytt förvaringssystem som kan uppfylla dessa krav. 
De förvaringssystem som visade sig vara bäst lämpade för lagring av bearbetningsverktyg var 
paternosterverk och hyllfackslagring. Av dessa förvaringssystem påvisades hyllfackslagring i skåp 
vara det bästa förvaringssystemet eftersom det kombinerar hög lagringskapacitet med hög 
säkerhet och hög driftsäkerhet. Den största nackdelen med paternosterverk gentemot skåp, anses 
vara driftsäkerheten eftersom paternosterverk är känsligare för störningar och kräver mer 
underhåll.  
 
Vidare påverkar även antalet fleroperationsmaskiner, antalet redundanta produktionssystem och tillgång 
på personal vid slipavdelningen. Bearbetningsverktygens slip- och beläggningstid, är 
ytterligare två faktorer som påverkar hur många verktyg som behöver finnas i omlopp. Desto 
längre tid ett verktyg befinner sig vid slipavdelningen, ju fler verktyg behöver finnas i omlopp för 
att kunna upprätthålla produktionen. 
 
Kommunikation och ett högre informationsutbyte, har även påvisats vara en faktor som bidrar till 
en effektivare lagerstyrning. Väl fungerande och tillförlitlig kommunikation både inom och 
mellan avdelningarna på VCE bidrar till att ett lägre säkerhetslager behövs. Säkerhetslagret 
påverkas även av vilken servicenivå, påfyllnadshastighet, systemtillgänglighet och förebyggande/schemalagt 
underhåll som föreligger. Påfyllnadshastigheten styrs i sin tur av tidsåtgången för reparation och 
underhåll (slipning, beläggning, osv.) samt från leveranstider då nya verktyg köps in.   
 
Bearbetningsverktyg bör förvaras i förslutna förvaringssystem med stor lagringskapacitet och 
hög driftsäkerhet. Utöver ett säkert förvaringssystem är det även viktigt att bearbetningsverktyg 
skyddas vid hantering och transport. Från den kravspecifikation som togs fram (Figur 8) är det 
nödvändigt att det framtida verktygsskyddet har en monteringstid under 60 sekunder, har en hög 
friktionsfaktor till verktyget, förhindrar att spetsiga skär tränger igenom skyddet och undviker 
korrosion, bestå av max två delar och vara justerbart i diameter och längd. Vidare var det 
önskvärt att skyddet skulle kunna monteras på under 30 sekunder, bestå av en del och kunna 
fästas på verktyget utan gummiband eller liknande hjälpmedel.  
 
Då sannolikheten att en olycka ska inträffa beror på erfarenhet, förutsättningar och tillgång till 
information är det viktigt att utbilda personalen och informera om de risker som finns vid 
verktygshanteringen. Slutligen är det arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder för att arbetsmiljön 
ska vara säker arbetsmiljö, där det handlar om att systematiskt planera, leda och kontrollera 
verksamheten för att förhindra framtida olyckor. En olycka består av både synliga och osynliga 
konsekvenser. De osynliga konsekvenserna kan påverka företaget i form av försämrad kvalité, 
lägre produktionstakt och plötsliga personalbehov. Det leder vidare till oförutsägbara 
ekonomiska kostnader.  
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Lagerstyrningsmodell 

Ingående parametrar 
* Inköpspris 
* Servicenivå 
* MAD 
* Årstakt 
* Genomsnittlig livslängd 
* Antal fleroperations- 
maskiner 
* Slip- & beläggningstid 
* Internränta 
* Inventerat lagersaldo 

 

Differens totalkostnad 

Totalt antal 
verktyg i 
omlopp 

(Beräknat) 

Antal verktyg i 
fleroperations-
maskiner 

Total 
verktygskostnad 

(Beräknat) 

Möjlig besparingspotential 

Totalt antal 
verktyg i 
omlopp 

(Inventerat) 

Total 
verktygskostnad 

(Inventerat) 

Antal verktyg i 
verktygslager  
 

Antal verktyg i 
slipavdelning 

Genom den framtagna lagerstyrningsmodellen kan en effektivare lagerstyrning erhållas där 
antalet verktyg som behövs i omlopp (lager, fleroperationsmaskinerna och slipavdelningen) vid 
en viss given produktionsvolym, räknas fram. Lagerstyrningsmodellen kan dessutom användas 
för att beräkna hur mycket kapital verktygen binder och vilka besparingsmöjligheter som finns. I 
lagerstyrningsmodellen (Figur 17) visas de ingående parametrar som anses påverka antalet verktyg 
som bör finnas i omlopp.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 17. Beskrivning av lagerstyrningsmodellen 
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Rekommendationer 

De rekommendationer som författarna kan ge andra personer, forskare eller företag som är 
intresserade av att utveckla en ännu effektivare verktygslagerstyrning med fokus på kostnader 
och säkerhet är: 
 

 För att uppnå en hög säkerhet bör bearbetningsverktyg lagerhållas i förslutna 
förvaringssystem såsom verktygsskåp eller paternosterverk. Vid de tillfällen som 
verktygsskåp är tillräckliga med tanke på lagringskapacitet, bör de väljas, eftersom de är 
mer driftsäkra och kräver mindre underhåll.  
 

 Två förslag som författarna rekommenderar fallföretaget att analysera vidare är 
självförslutande skyddsstrumpa (även benämnt Twist-In) och skyddsnät. Dessa skydd stämmer 
väl in på de ställda kraven ifrån kravspecifikationen. Bilder på dessa verktygsskydd 
presenters i Bilaga 1 och bilaga 2 
 

 Sannolikheten att en olycka ska inträffa beror på erfarenhet, förutsättningar och tillgång 
till information. Därför är det önskvärt att informera och utbilda personalen som 
hanterar bearbetningsverktygen, om de risker som föreligger i arbetet samt hur de bör 
undvikas.  
 

 Ordning och reda bör finnas i ett förvaringssystem. En god början är att använda sig av 
metoden 5s för att få en bra grundstruktur. 5s bör sedan kompletteras med 
familjegruppsprincipen samt utefter verktygens uttagningsfrekvens, storlek och volym.  

 I de fall som verktygen inte går enligt frekvens (teoretiska livslängden) i 
fleroperationsmaskinerna, är det av stor vikt att följa upp detta. Uppföljningen bör ske 
med hjälp av verktygsuppföljningsblanketten som tagits fram. Genom att använda 
verktygsuppföljningsblanketten kan information om varför verktygen inte går frekvens, 
samlas in. Den insamlade informationen kan sedan användas för att beräkna verktygens 
genomsnittliga livslängd.  

 

 Ytterligare ett hjälpmedel för att samla in information till verktygslagerstyrningsmodellen, 
kan vara att utveckla det nuvarande Balluff-minnet (som sitter på varje verktygshållare). 
Genom att utveckla Balluff-minnet kan varje verktygs unika status och skick 
sammanställas.   
 
 

Fortsatt forskning 

Författarna föreslår att en eventuell implementering av de rekommendationer som presenteras, 
följs upp och utvärderas. Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur liknande 
tillverkningsindustrier (fordonsindustrin) skulle kunna tillämpa de resultat och 
rekommendationer som givits. Lagerstyrning av bearbetningsverktyg är ett intressant område 
som fortfarande är i sin linda och har potential att utvecklas.   
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Bilaga 1- Självförslutande skyddsstrumpa (Twist-in) 
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Bilaga 2- Skyddsnät 
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