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FÖRORD 
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Detta examensarbete har skrivits vid Luleå tekniska universitet på avdelningen 
Industriell logistik och är det avslutande momentet på civilingenjörsutbildningen 
Industriell Ekonomi. Arbetet har utförts på Kvaerner Pulping i Karlstad under 
hösten 2003 och har bidragit till att öka mina logistiska kunskaper främst inom 
lagerstyrning och affärssystem men också min förmåga att driva och utveckla 
projekt. 
 
Jag skulle vilja tacka personalen på Kvaerner Pulpings serviceavdelning för det 
stöd och engagemang de har bistått med under arbetets gång. Speciellt skulle jag 
vilja tacka min handledare Anders Sunden som alltid har haft tid för frågor och 
hjälpt till om det behövts. Även stort tack till Lars-Erik Samuelsson, dataguru, 
samt Anders Fölstad, allvetare/konsult, vilka alltid har ställt upp samtidigt som 
de har lärt mig mycket. 
 
Vill också rikta ett stort tack till min handledare Rolf Forsberg vid Luleå 
tekniska universitet för det stöd och insikt som han gav under arbetet. Slutligen 
vill jag även tacka Tina Hiltunen för det arbete hon lagt ner. 
 
 
 

 
 
 
 



SAMMANFATTNING 
 

SAMMANFATTNING 
 
Detta examensarbete har utförts på Kvaerner Pulping i Karlstad. Kvaerner 
Pulping är ett globalt företag, ledande inom tillverkning av maskiner och 
anläggningar till pappers- och massaindustrin. I samband med företagets 
anläggningar i Karlstad finns det ett reservdelslager som används dels för 
förebyggande underhåll men också vid akutsituationer världen över. Målet med 
examensarbetet är att ge företaget ett mer ekonomiskt och serviceinriktat 
reservdelslager med hjälp av en bättre lagerstyrning. 
 
För att skapa en bättre lagerstyrning beslöts att arbetet skulle följa en 
trestegsprocess: 
 

1. Utvärdering av samtliga artiklar för att se vilka som är relevanta för 
lagerhållning samt utveckla en modell för hur detta kan uppdateras 
kontinuerligt eller i tidsintervall. 

 
2. Formulera en beskrivning för hur artiklar skall indelas för att underlätta 

vidare lagerstyrning.´ 
 

3. Utarbeta en modell som ger förslag på frekvenser och lagernivåer av de 
relevanta artiklarna. 

 
För att utföra dessa tre punkter har författaren arbetat med företagets 
affärssystem, intervjuat relevant personal samt studerat relevant teori. Även 
studiebesök hos leverantörer har genomförts för att skapa en helhetsbild.  
 
Arbetet utmynnade i en handbok för lagerstyrning samt en rad mer generella 
förslag. Handboken är indelade i två delar där den första delen är en manual för 
att utvärdera lagret med jämna tidsintervall kopplat till företagets affärssystem. 
Den andra delen beskriver användandet av ett program som utarbetades i Excel 
för att få fram orderpunkter samt orderkvantiteter för artiklar i lager, även detta 
kopplat till affärssystemet. 
 
En stor del av arbetet har bestått av att göra upp en plan på hur dessa resultat och 
modeller kan implementeras i företaget. Parallellt med arbetets slutfas har 
författaren även varit projektledare för införandet av delar av handboken 
tillsammans med berörda personer. Detta har gjorts för att skapa en så smidig 
implementering som möjligt. 
 
 
 

 
 
 
 



ABSTRACT 

ABSTRACT 
 
This master thesis has been done by account for the company Kvaerner Pulping 
sited in Karlstad. Kvaerner Pulping is a global leader of manufacturing processes 
and machines to the paper and pulp industry. In conjunction with the company 
facilities in Karlstad there is a spare part warehouse. This is mainly used for 
maintenance parts but also for emergency situations world-wide. The aim of this 
thesis is to give Kvaerner Pulping a more efficient spare part warehouse in terms 
of economic and service degree. To complete this task a better way to maintain 
the spare part warehouse is going to be developed. 
 
To fulfil the above aim it was decided to follow a three stage process: 
 

1. Evaluate all articles to see which ones that are relevant to keep in stock. 
Make a model that can be used to update the stock either periodical or 
continuously. 

 
2. Make a account off the articles in the stock and formulate a classification 

to facilitate further stock improvements. 
 

3. Develop a model that gives proposal on frequency and stock level for the 
relevant articles. 

 
In order to accomplish the three above points the work have been carried out by 
studying the company enterprise system, interviews has been made and relevant 
theory has been studied.  
 
The major result of this thesis is a manual for the relevant persons along with 
some general suggestions. The manual is divided in to two major chapters. The 
first part is to evaluate the articles in stock with periodic time interval, this is 
connected to the company’s enterprise system. The second part is a description 
for a program that was developed in Excel which aims to show examples of 
order points and quantities for articles in stock. 
 
A large part of this thesis has been to make a plan on how the result and models 
should be implemented. In the final steps of the work the writer also has been a 
project leader to implement some of the results that came from the thesis. This 
has been made together with the persons who are going to work with the 
developed models. The aim was to make the results of the report as easy to 
implement as possible. 
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INLEDNING 

1. INLEDNING 
Detta kapitel inleds med en helhetsbild av ämnet som examensarbetet omfattar 
följt av en mer specifik bakgrundsbeskrivning av problemet. Därefter kommer en 
djupare inblick i examensarbetets syfte samt mål att diskuteras, varefter de 
avgränsningar som har gjorts kommer att tas upp följt av läsanvisningar.  

1.1. BAKGRUND 
Den ökande globala insikten de senaste åren har medfört att företag distribuerar 
och tillverkar komponenter och slutprodukter runt omkring i världen. Kunder 
vill ha sina varor snabbt och säkert, även om det kommer från en annan 
kontinent, och de är villiga att leta efter nya leverantörer om leveransförseningar 
uppstår. I denna konkurrenssituation har vikten ökat betydligt de senaste åren av 
att inneha en väl fungerande lagerstyrning och produktionsplaneringsprocess för 
att vinna konkurrensfördelar (Silver, 1998). 
 
För en leverantör av service, produkter och reparationer till den globala papper 
och massa industrin är lagerstyrning en vital del att behärska. Ett 
produktionsstopp i denna bransch är kostsamt vilket medför att varje försening 
är kritisk. Detta leder till att leveranssäkerhet är ett av de viktigaste 
konkurrensmedlen inom denna marknad. 
 
På servicesidan inom Kvaerner Pulping som verkar inom ovanstående bransch 
finns ett säkerhetslager som används i förebyggande underhåll och 
akutsituationer världen över. Lagret styrs av ett IFS-system som innehåller 
17000 artikelnummer varav ungefär 800 artiklar finns inne på lagret. Lagrets 
värde uppgår till cirka 15 miljoner. Dock fraktas varor igenom det, för cirka 1.5-
2 miljarder årligen. 
 
Säkerhetslagret för reservdelar styrs för närvarande på intuition och kunskap 
från personal. Överflödiga artiklar har placerats i lagret såväl som de artiklar 
personalen tror skall behövas i framtiden. Dock har ingen riktig lagerstyrning 
gjorts. Chefen för logistik och service, Anders Sunden tror att av de 700 artiklar 
som finns i lagret skall åtminstone 300 bort eller bytas ut. 
 

1.2. SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att bidra till en mer service- och kundanpassad 
lagerhållning vid Kvaerner Pulpings service lager. Detta skall genomföras 
genom en trestegsprocess: 
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1. Utvärdering av serviceavdelningens samtliga artiklar för att se vilka som 

är relevanta för lagerhållning samt utveckla en modell för hur detta kan 
uppdateras kontinuerligt eller i tidsintervall. 

 
2. Formulera en beskrivning för hur artiklar skall indelas för att underlätta 

vidare lagerstyrning. 
 

3. Utarbeta en modell som ger förslag på frekvenser och lagernivåer av de 
relevanta artiklarna samt upprätta en implementeringsplan för 
genomförandet av resultatet.  

 

1.3. MÅL 
Målet med examensarbetet är att ge Kvaerner Pulping en mer ekonomisk och 
bättre serviceanpassad lagerstyrning genom förbättringar i samband med 
servicelagret. 
 

1.4. AVGRÄNSNINGAR 
De historiska data, som används i examensarbetet kommer endast ha en 
tidshorisont på två år då många förändringar sker kontinuerligt. Artiklar som 
exkluderats ur undersökningen är sådan som endast passerar lagret, artiklar som 
endast har anknytning till nyproduktion samt artiklar som returneras eller 
kommer in för reparation. Inga ekonomiska kalkyler på hur mycket mervärde för 
kunderna eller företaget kommer heller att göras även om en diskussion av detta 
kommer att genomföras. 
 

1.5. LÄSANVISNINGAR 
Här följer en enkel genomgång av varje kapitels innehåll och för vilket syfte 
kapitlet är skrivet. Även de viktigaste bilagorna kommer att återfinnas här. 
 
• Kapitel 1- Inledning. Examensarbetet inleds med en introduktion till arbetet 

med bakgrund, syfte, mål samt avgränsningar. Detta är relevant för att skapa 
en helhetsbild för rapporten 

• Kapitel 2 – Metod. I detta kapitel återges hur examensarbetet fortlöpte. Här 
diskuteras även begrepp som validitet och reliabilitet och hur examensarbetet 
betraktas utifrån dessa begrepp. Kapitlet är relevant för att skapa en djupare 
insikt i uppbygganden.  

• Kapitel 3 – Företagspresentation. Här finns en beskrivning av företaget samt 
deras produkter och historik. Kapitlet är intressant för de som vill lära sig 
mer om Kvaerner Pulping. 

• Kapitel 4 - Teoretisk referensram. En genomgång av de teorier som används 
under arbetet. Bör användas som ett uppslagsverk.  
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• Kapitel 5 – Empiri. I detta kapitel återges hur situationen ser ut på lagret samt 
på serviceavdelningen. Detta är relevant att läsa för de som behöver en 
närmare förståelse av situationen på Kvaerner Pulpings reservdelslager. 

• Kapitel 6 – Analys och utveckling. Här sker en analys av empirin samt en 
utveckling av modellernas uppkomst. 

• Kapitel 7 – Modell. En genomgång av modellerna, hur de olika delarna är 
uppbyggda och passar in i varandra och vad som kommit fram under arbetets 
gång. Relevant som själva exsamarbetets produkt. 

• Kapitel 8 – Slutsatser och rekommendationer. Här förklaras de 
rekommendationer som är framtagna för Kvaerner Pulpings serviceavdelning 
samt diskussion om dess fördelar och nackdelar. Viktigt för att se vad arbetet 
har kommit fram till. 

• Kapitel 9 – Diskussion. Här diskuterar författaren om syftet och målet av 
examensarbetet har blivit uppfyllt, dess validitet och reliabilitet samt fortsatt 
arbete.  

• Bilaga 4 – Implementering. Här beskrivs de förslag som har implementerats 
under arbetets gång och vilka effekter dessa har haft. Detta kan användas för 
att se vilken effekt delar av arbetet har haft på Kvaerner Pulping. 

• Bilaga 5 – Handbok. Denna tillsammans med modellen i Excel beskriver hur 
serviceavdelningen bör jobba i framtiden med lagerstyrning. 
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2. METOD 
Detta kapitel kommer att behandla de metodfrågeställningar som är kopplade 
till examensarbetet. Det finns ett antal forskningsmetoder att tillgå och de 
ansatser och metoder som valts kommer att motiveras. Vidare kommer en 
beskrivning på examensarbetets gång att utvecklas. 
 

2.1. FORSKNINGSANSATS 
Vid vetenskaplig forskning finns två olika sätt att angripa det problem som ska 
studeras, det vetenskapliga sättet samt det metodiska sättet. Det vetenskapliga 
sättet kan vara induktiv eller deduktiv. Det metodiska sättet kan vara kvalitativ 
eller kvantitativ.  
 

2.1.1. VETENSKAPLIG ANSATS 

Den vetenskapliga ansatsen kan utföras på ett induktivt eller deduktivt sätt 
beroende på hur ett forskningsproblem skall angripas (Saunders et al, 2000). 
Författaren menar att ett induktivt angreppsätt syftar till att forskaren försöker 
förvärva data från observationer i verkligheten som sedan bearbetas till teorier. I 
den deduktiva ansatsen så utgår forskaren från teorier och tillämpar dem på 
hypoteser från verkligheten (Ibid.)  
 
I detta examensarbete har författaren använt sig av båda metoderna då det dels 
krävs praktiska underökningar för att få fram relevant information som 
omvandlats till modeller, induktivt angreppssätt. Dock har samtidigt teorier 
använts för att få fram hypoteser från verkligheten, deduktivt angreppssätt.  
 

2.1.2. METODANSATS 

Med utgångspunkt från den metodiska forskningsansatsen kan två olika 
angreppssätt användas, kvalitativ eller kvantitativ (Holme, 1991). Han skriver 
vidare att ett kvalitativt angreppsätt används då forskaren försöker få en djupare 
förståelse av det ämnet som valts. Medan ett kvantitativt angreppsätt syftar till 
att ge en bättre bild av det område som skall studeras, detta kännetecknas av en 
insamling av datamaterial som bör vara kvantifierbar och möjlig att behandla 
statistiskt (Ibid.). 
 
I detta examensarbete har både det kvantitativa och det kvalitativa angreppssättet 
används. Dels för att samla in information från data, men också för en djupare 
förståelse inom området med relevanta teorier. 
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METOD 
2.2. METODPROBLEM 
I ett examensarbete finns två typer av metodproblem som kan uppstå, validitet 
och reliabilitet (Saunders et al, 2000). 
 

2.2.1. VALIDITET 

Validitet definieras enligt Saunders et al (2000) som förmågan att skaffa relevant 
information och presentera denna på ett rättvisande sätt.  
 
Huvuddelen av informationen i detta examensarbete kommer från affärssystemet 
IFS, se bilaga 3 för mer information, som används inom hela Kvaerner Pulping. 
Problemet med affärssystem är att kvalitativ data, som skall uppskattas, ofta görs 
av den person som lägger in data i systemet. Denna uppskattning tas därefter 
som fakta. Felaktig inlagd data kan ha påverkat examensarbetets validitet även 
om denna mängd är mycket liten. För att motverka dessa problem samkördes 
flera olika register inom IFS och en fysisk undersökning ute på lagret 
genomfördes. Den stora mängd artiklar som undersöktes kan också ha lett till 
misstag men då analyserna alltid dubbelkördes ökar validiteten. 
 

2.2.2. RELIABILITET 

Reliabilitet betyder förmågan att använda rätt metoder så att de ger ett 
rättvisande resultat. Resultatet skall bli det samma även om en annan 
undersökare genomför metoden (Saunders et al, 2000). 
 
Metoden för analys av data genomfördes systematiskt ur IFS. De teorier och 
metoder som användes för att undersöka data var erkända och väl beprövade 
vilket medför en ökad reliabilitet på examensarbetet. 
 

2.3. EXAMENSARBETETS METODIK 
Nedan beskriver figur 1 metodvägen genom hela examensarbetet. Under figuren 
kommer en utförlig beskrivning av varje punkt.  
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METOD 

 
  

Figur 1: Examensarbetets metod 
 

2.3.1. SYFTE OCH INTRODUKTION 

Det första steget i examensarbetet var att skriva en planeringsrapport. I denna 
ingick syftet som skrevs med hjälp av handledaren Anders Sunden. I samband 
med detta gjordes också en lättare introduktion till affärssystemet IFS med hjälp 
av Lars-Erik Samuelsson, datatekniker. Även en beskrivning av Kvaerner 
Pulping samt en fysisk rundvandring på lagret utfördes för att skapa en 
helhetsbild. 
 

2.3.2. TIDSPLAN OCH NULÄGESANALYS 

I planeringsrapporten ingick en preliminär tidsplan som utvecklades och följdes 
under examensarbetets gång, med vissa förändringar. I detta skede gjordes även 
en nulägesanalys över lagret samt serviceavdelningen för att skapa en bättre 
överblick. Även data från IFS-systemet behandlades i nulägesanalysen för 
undersökning av relevanta lagerartiklar. 
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2.3.3. ANALYS 

Med hjälp av nulägesanalysen, affärssystemet, intervjuer med personal och 
litteraturstudier gjordes en analys som utmynnade i trestegsprocessen. Detta för 
att skapa en bra metod för fortsättningen av examensarbetet. 
  

2.3.4. TRESTEGSPROCESSEN 

Baserat på metoder från den teoretiska referensramen gjordes en dataanalys av 
samtliga artiklar för att utvärdera vilka som bör lagerhållas. Därefter utvecklades 
en handbok som företaget kan använda för en kontinuerlig uppföljning, denna 
återfinns i bilaga 5 handboken del 1. Vidare användes relevanta teorier från 
litteratursökningen för att utveckla en artikelindelning för underlättande av 
lagerstyrning. Denna utvecklades i sin tur till ett program i Excel för att vara ett 
hjälpmedel för bestämning av orderstorlekar och beställningspunkter, vilket 
återfinns i handbokens andra del. Även andra förbättringsförslag kom fram här. 
 

2.3.5. IMPLEMENTERING 

En del förslag implementerades under arbetets gång, se bilaga 4. Dessa var del 1 
i handboken bilaga 5 samt generella förbättringsförslag. Detta gjordes på 
uppdrag av Anders Sunden. Men huvuduppgiften med implementeringen var att 
utvärdera modellernas validitet och funktionalitet för att dra trovärdiga 
slutsatser. 
 

2.3.6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Slutsatserna bygger till stor del på trestegsprocessen samt de tillhörande 
generella förslagen. Även implementeringen tillförde mycket för att kunna 
utveckla slutsatserna men den största nyttan med implementeringen var att det 
gav verklig fakta. Detta kan i sin tur användas som stöd för att lättare införa de 
rekommendationer som kommit fram i arbetet. 
 

2.3.7. STUDIEBESÖK, LITTERATURSTUDIER OCH INTERVJUER 

En grundlig litteraturstudie gjordes för att få fram de relevanta teorier som finns 
inom lagerstyrning. Även intervjuer, dels med personer på Kvaerner Pulping 
men också kunniga personer på Luleå tekniska universitet utfördes. 
Examensarbeten inom samma områden genomsöktes för att undersöka om 
liknande problem hade stötts på tidigare och hur dessa hade blivit lösta. Även 
flera studiebesök på lagret utfördes för att skapa en bättre verklighetsanknytning. 
För att förstå hur leverantörer arbetar gjordes även ett studiebesök på den största 
underleverantören, Kamfab vilket bidrog till en ökad insikt i hela processkedjan. 
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3. FÖRETAGSPRESENTATION 
Först görs en allmän presentation av företaget samt en kort historik för att 
skapa en bakgrundsbild. Därefter följer en utredning av företagets tjänster och 
produkter. 
 

3.1. ALLMÄNT OM FÖRETAGET 
AkerKvaerner är ett världsledande företag med drygt 33 000 anställda i över 30 
länder. Koncernen är uppdelad med fokus på fyra områden, olja och gas, 
byggnad och ingenjör, massa och papper samt fartygsbyggnadsverksamhet. 
AkerKvaerners massa- och pappersavdelning, Kvaerner Pulping, är uppdelade i 
energi-, kemi-, och massa. Massaavdelningen är en ledande tillverkare av system 
och maskiner till massaindustrin runt omkring i världen (Fiberlines, 2002). I 
figur 2 beskriver en grafisk bild över hur Kvaerners organisation är uppbyggd. 
Huvudkontor finns utspridda i många länder som Brasilien, Japan, Kanada, 
USA, Finland och Sverige. I Sverige finns huvudkontoret i Karlstad, och en 
ytterligare avdelning finns i Göteborg. Kvaerner Pulpings anläggningen i 
Karlstad består av tre olika delar med 500 anställda; design, service och 
tillverkning. Serviceavdelningen sysslar med fabriksstudier, reparationer, 
uppgradering av befintlig utrustning samt utbildning av driftspersonal 
runtomkring i världen på olika pappersbruk. De har också en jour som tar hand 
om akutsituationer tjugofyra timmar om dygnet. 
 
 

 Figur 2: Organisation inom Kvaerner Pulping 
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3.2. HISTORIK 
Kvaerner Pulping i Karlstad startades redan år 1920 då det Svenska bolaget 
Karlstads Mekaniska Werkstad (KMW) slogs ihop med det Norska Myrens 
Verksted och bildade det nya bolaget KAMYR. Drygt tio år senare köpte 
företaget Ahlström in sig i bolaget och började expandera, främst i Nordamerika, 
vilket ledde till att Kamyr Inc bildades 1952.  
 
1990 köpte Kvaerner in sig i Kamyr Inc och företaget delades upp i två separata 
bitar, Kamyr Inc ägt av Ahlström och Kamyr AB ägt av Kvaerner. Kamyr AB 
köpte år 1991 Götaverket Energy men redan 1994 slogs de båda Kamyr 
företagen åter ihop och bildade företaget Kvaerner Pulping AB, ett dotterbolag 
till Kvaernerkoncernen. 1996 utvecklades Kvaerner pulp and paper divisionen 
för att serva massaindustrin (Aker Kvaerner, 2003-10-11). 
 

3.3. FÖRETAGETS PRODUKTER OCH TJÄNSTER 
Kvaerner Pulpings serviceavdelning sysslar med fabriksstudier, ombyggnader 
och uppgraderingar, reparationer och utbildning av personal på massabruk. 
Fabriksstudier är en nulägesanalys, där Kvaerner personal inspekterar flödet hos 
kunden för att komma med råd om förbättringar. Detta leder i vissa fall fram till 
uppgraderingar och ombyggnationer i massabruk men också installationer av 
enstaka maskiner eller komponenter. Exempel på dessa är Mc-pumpar, kikar, 
flissilos och separatorer. I figur 3 och 4 visas två av deras produkter. 
 
 

  
Figur 3: Mc-pump  Figur 4: Separator 

 
Utbildning av driftspersonal på massabruken sker med hjälp av 
träningssimulationer som anpassas till en kopia av fabriken. Detta gör att 
personalen kan utbildas till en produktionslinje innan den tas i bruk vilket 
förkortar nyinstallationstider avsevärt.  
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Figur 5: Processer i en massafabrik 
 
Ovan i figur 5, syns alla de processer som är vanligt förekommande i ett 
massabruk. Allt från att flisen kommer in i översta vänstra hörnet tills det att 
massa eller papper kommer ut, höger i bilden. 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer de teorier och begrepp som har varit relevanta eller 
påtänkta  för utförandet av examensarbetet att beskrivas.   
 

4.1. FRÅN LOGISTIK TILL LAGERSTYRNING  
Begreppet logistik har många definitioner. En av de största och mest 
respekterade organisationerna inom logistikområdet är Council of Logistics 
Management (2003-12-10) som ger följande definition på logistik:  
 

”Logistics management is that part of the Supply Chain Management 
process that plans, implements, and controls the efficient, effective 
forward and reverse flow and storage of goods, services, and related 
information between the point of origin and the point of consumption 
in order to meet customers' requirements.” 

 
Med detta processtänkande som definition för logistikbegreppet kan en stor del 
av logistikens innehåll knytas till styrning av lager. Även totalkostnadsmodellen 
visar på detta, se figur 6, där de skuggade områden påverkas av lagerstyrning. 
 

 
 Figur 6: Totalkostnadsmodellen fritt från Lambert et al (1993). 
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Enligt Axäter (1991) är lagerstyrningens syfte att ge lagom stora lager. 
Efterfrågan bör tillgodoses utan att för många brister uppstår. Det bildas en 
balansgång mellan servicegrad och kapitalbindning. Lumsden (1998) menar att 
ett lager existerar alla enheter som har produktion, ett stort lager ger hög 
leveranssäkerhet och kortare leveranstid. Dock binder en hög lagernivå mycket 
kapital. En sänkning av lagernivån frigör kapital samt lyfter fram problem som 
kan identifieras och lösas. En låg lagernivå kan dock bidra till en ökad 
leveranskänslighet. Därför bör en noga kontroll hållas på lagrets storlek och 
bedömas efter lagrets ändamål och syfte.  
 

4.2. LAGERSTYRNING 
Ett väl fungerande lagerstyrningssystem innehåller flera delar. Först bör 
behovstyperna definieras och därefter vilken typ av lager som skall styras. Stor 
vikt bör läggas på lagrets olika kostnader då detta ligger till grund för 
bestämning av orderkvantitet och storlek av säkerhetslager. Vidare måste 
beställningspunkter utformas för lagrets artiklar.  
 

4.2.1. DEFINITION AV BEHOVS TYPER 

Enligt Chase et al (1998) är det viktigt att identifiera behovet på artikeln innan 
en styrning av lagret kan börja. Behovet delas upp i beroende eller oberoende, 
för olika slags artiklar. Oberoende artikel är slutprodukten medan en beroende 
artikel är knuten till en annan artikel.  
 
Beroende artiklars behov är lätt att förutse och räkna med, detta sker med hjälp 
av ett materialplaneringssystem där behovet kan tas fram. Däremot, för att räkna 
ut behovet på oberoende artiklar, krävs prognostekniker, undersökningar och 
analys av ekonomiska trender. Då osäkerheten av efterfrågan är större när det 
gäller oberoende artiklar måste det ofta finnas större säkerhetslager (ibid.) 
 

4.2.2. DEFINITION AV LAGERTYPER 

Vollman et al (1992) skriver att det finns fyra olika huvudtyper av lager 
beroende på dess funktion: pipeline-, cykliskt-, säkerhets och utjämnings lager. 
Utöver dessa fyra anser Silver et al (1998) att det bör finnas ytterligare två, 
”kö”- (eng. congestion) och kopplingslager.  
 
• Pipeline-lager definieras som varor i frakt. Dess storlek är beroende av tiden 

det tar att frakta gods. Storleken av pipeline lager kan påverkas med byte av 
transportsystem eller genom byte av leverantör med närmare geografisk 
närhet. En ändring av pipelinelager innebär ofta en kompromiss mellan 
service och kostnad (Vollman et al, 1992). 
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• Cykliska lager uppstår då inköp uppgår till större kvantiteter än det 

närliggande behovet från kunden. Detta görs antingen för att få ner 
transportkostnaderna eller för att få grupprabatt på varan. Den fyller också en 
längre tids behov från kunden (Vollman et al, 1992). 

 
• Ett säkerhetslagers främsta uppgift är att skydda mot osäkerheten i behovet, 

vilket också kan bidra till att behovet tillgodoses fortare. Storleken på ett 
säkerhetslager blir ofta en kompromiss mellan kostnad och service till kund. 
För en sänkning av säkerhetslagret med bibehållen service kan en sänkning 
av ledtiden eller ökning av säkerheten på behovsprognoserna göras (Vollman 
et al, 1992). 

 
• Utjämningslager används framförallt för produkter som är säsongsbetonande. 

Det krävs att ett lager av varor byggs upp för att klara av att täcka behovet 
under försäljningstoppar. För en minskning av utjämningslager kan 
säsongsbetonande priser sättas (Vollman et al, 1992). 

 
• Kö-lager uppstår då produkter går igenom en process med begränsad 

kapacitet. Detta är speciellt tydligt när olika produkter använder samma 
process. De faktorer som påverkar storleken av ett kölager är till stora delar 
uppsättningstiden men också produktmixen. (Silver et al, 1998) 

 
• Kopplings-lager är när en slutprodukt har många olika nivåer där samma 

artiklar ingår i två eller flera av dessa då är det användbart att dela upp 
artiklarna. Detta är för att kunna göra beslut på en decentraliserad nivå men 
ändå ta in all information så att helhetskostnaden minimiseras (Silver et al, 
1998). 

 

4.2.3. LAGERKOSTNADER 

För att kunna göra effektiva beslut angående lagerstorleken i lagerstyrning enligt 
Chase et al (1998) skall följande kostnader tas hänsyn till: 
 
• Lagerhållningskostnad: Denna kategori innehåller kostnader för 

lagerbyggnader, lagerhantering, försäkringar, stöld, avskrivningar, skatt och 
möjlighetskostnaden till nyinvestering. Silver et al (1998) definierar denna 
kostnad som: 

(Ekvation 1)      rvI ∗∗
−

 
Där I står för medellager per år i antal enheter, v är kostnaden per enhet och r 
är lagerhållningsräntan. 
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• Kostnader för byte i produktionen: (set-up) För att tillverka olika produkter 
krävs bland annat byte av material, verktyg och tid för orderhantering. När 
detta sker tillkommer kostnader i form av tidsförluster (Chase et al, 1998). 

 
• Ordersärkostnad: Är den administrativa kostnaden för att lägga en order. I 

denna kostnad inkluderas såväl räkning av artiklar och uträkning av 
orderkvantiteter men även underhållet av affärssystem ingår här (Chase et al, 
1998). 

 
• Underskottskostnader: Kostnad för att inte ha en vara på lager. När förrådet 

av en artikel är uttömt kommer en order antingen vänta lika länge som 
produktionsledtiden eller ej genomföras. Det blir en kompromiss mellan 
kostnaden för att inneha artiklar mot kostnaden för att inte kunna tillgodose 
kundens behov. Denna balans kan ibland vara svår att hålla då det är svårt att 
beräkna kostnaden för missnöjda kunder eller kostnad för sena leveranser. 
Därför är denna kostnad oftast inget mer än en gissning. (Chase et al, 1998.) 

 
Ett lagerstyrningssystems uppgift är att försöka minimera en eller flera av de 
ovanstående kostnaderna samtidigt som det inte påverkar de andra negativt. 
 

4.2.4. BESTÄMNING AV ORDERKVANTITET 

Det finns många olika teorier för bestämning av orderkvantiteter för produkter. 
Den vanligaste är Ekonomisk Order Kvantitet (EOQ). Denna modell används för 
att bestämma den optimala beställningspunkt, R, samt storleken på ordern, Q. 
Enligt Silver et al (1998) är denna främst användbar på produkter med ett jämt 
behov. Den kan sedan modifieras för  anpassning till andra behovstyper.  
 
Chase et al(1998) beskriver metodens antaganden och begränsningar: 
 
• Behovet av produkten är konstant under ledtid. 
• Ledtiden är konstant 
• Priset per enhet är konstant 
• Lagerhållningskostnaden är baserad på medel i lagret 
• Ordersärkostnader är konstanta 
 
Vidare beskrivs grundformeln för den ekonomiska orderkvantiteten: 
 
 
(Ekvation 2)   HQS

Q
DTC

2
+=  

-16-   



TEORETISK REFERENSRAM 

(Ekvation 3) 
H
DSQEOQ OPT

2
==  

 
Där förkortningarna står för följande: 
 
• TC= Total årlig kostnad 
• D= Årligt behov 
• C= Kostnad per enhet 
• Q= Orderkvantitet 
• S= Ordersärkostnad 
• R= Orderpunkt 
• L= Ledtid 
• H= Lagerhållningskostnad per enhet 
 
I grafen nedan, figur 7, visas var någonstans den optimala orderkvantiteten 
infinner sig. 
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 Figur 7: Den ekonomiska order kvantiteten 

Order Kvantitet 

 

4.2.5. BESTÄMMNING AV SÄKERHETSLAGER 

I boken Lagerstyrning beskriver Axäter (1991) två tillvägagångssätt för att 
bestämma säkerhetslagrets storlek, bristkostnad eller servicekrav. Axäter menar 
att det är enklare ur en praktisk synvinkel att utgå från en fastlagd servicenivå. 
Två vanliga definitioner är: 
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=1SERV  sannolikheten i procent att inte få brist under en ordercykel 
=2SERV  andel av efterfrågan i procent  som kan hämtas direkt från   

lager 
 
Det första begreppet innebär sannolikheten att en leverans skall komma fram i 
tid och är relativt enkelt att räkna med. Problemet är dock att det inte tar hänsyn 
till orderkvantiteten. När det gäller det andra begreppet är detta något 
besvärligare att räkna med. I normala fall ger det ett bra mått på den verkliga 
kundservicen. Axäter skriver vidare att det är viktigt för ett företag att definiera 
servicenivån på ett klart och tydligt sätt. Allmänt så has inte samma servicenivå 
på alla artiklar men det är dock opraktiskt att sätta servicenivån var för sig. 
Istället kan servicenivå vara olika beroende på artikelgrupp.  
 
Vid beräkning av  antas oftast att efterfrågan under ledtiden är 
normalfördelad med standardavvikelsen 

1SERV

Xσ  och att säkerhetslagret är SS. Detta 
ger att: 
  
(Ekvation 4)   )/(1 XSSSERV σφ=  
 
För ett givet värde på servicenivån fås ett förhållande mellan säkerhetslagret SS 
och standardavvikelsen Xσ : 
  
(Ekvation 5)   XkSS σ=  

 
Där k betecknas som säkerhetsfaktorn och fås ur en normalfördelningstabell. 
 

4.2.6. BESTÄLLNINGSPUNKTSYSTEM 

Silver et al (1998) menar att ett beställningspunktsystem är till för att bestämma 
hur stor ordern skall vara och när den skall läggas. Detta kan uppdateras dels 
kontinuerligt och dels periodiskt. Enligt Axsäter (1991) innebär en kontinuerlig 
inspektion av lagernivån att storleken på lagret ständigt följs och en beställning 
görs när lagerpositionen är tillräkligt låg. Fördelen med en kontinuerlig 
inspektion är att det reducerar behovet av säkerhetslager. Ett annat alternativ är 
en periodisk inspektion där lagerpositionen följs i fixa perioder och 
beställningen görs vid dessa. Detta beställningspunktsystem har främst fördelen 
av att  den minskar kostnaden för själva lagerstyrningen. 
 
En beskrivning av de 3 vanligaste systemen görs av Silver et al (1998): 
 
Orderpunkt, orderkvantitet (s, Q) system är ett kontinuerligt system (R=0). En 
fast orderkvantitet, Q läggs när kvantiteten i lagret blir lika med eller lägre än 
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beställningspunkten, s. Detta system kan ibland kallas för ”två-binge” system i 
dess enklaste form har den två containrar med artiklar. När den ena containern är 
slut så utlöses en order på en ny container. För att använda sig av detta system 
kan det vara lämpligt att justera Q så att det är väsentligt högre än behovet under 
ledtiden. Fördelarna med ett (s, Q) system är att det är enkelt, det uppstår sällan 
fel, och leverantörerna har god kännedom om orderstorleken.  
 
Orderpunkt, order upp till maximala (s, S) system (också kallad minmax-
system) är också ett kontinuerligt system. En order läggs varje gång när 
lagernivån kommer ner till s. Skillnaden mellan (s, S) systemet och (s, Q) 
systemet är att en variabel orderkvantitet används. Den maximala lagernivån (S) 
bestäms och orderkvantiteten är differensen mellan S och s. 
 
Periodisk prövning (review), order upp till maximala (R, S) system är också känt 
som påfyllningscykliskt system och är vanligen använt av företag som ej 
använder sig av datorkontroll. Detta är ett periodiskt system där efter varje 
period, R, läggs en orderkvantitet upp till S. Fördelarna med ett sånt här system 
är att man systematiskt vid varje period, R, kan justera orderkvantiteten och den 
maximala lagerhållningen. Nackdelarna är att lagerhållningskostnaden blir högre 
än i ett kontinuerligt system. 
 
Om dessa teorier kopplas samman med ABC-analysen kan följande generella 
bedömning göras för att visa när ett visst system bör användas, se figur 8. 
 
 
 Kontinuerlig övervakning Periodisk Övervakning 
A artiklar (s, S) (R, s, S) 
B artiklar (s, Q) (R, S) 
  

Figur 8: Övervakning för artiklar 
 

4.3. ABC-ANALYS 
ABC analysens största fördel är att ledningen kan koncentrera sig på de 
viktigaste produkterna.  
 

4.3.1. SINGEL KRITERIUM ABC-ANALYS 

Vollman et al (1992) beskriver singel kriterium ABC-analysen enligt följande. 
Lagervarorna separeras i tre grupper beroende på det årliga kostnads-volym 
värdet. En tumregel kan vara 80/20 regeln, tjugo procent av artiklarna står för 
åttio procent av värdet, men mer rättvisande är att en liten del av artiklarna står 
för en stor del av värdet. I grupp A innefattas artiklar med hög kapitalbindning 
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(artikelkostnad * årligt användig). Grupp B kommer de som är mittemellan och 
slutligen i grupp C, de med låg kapitalbindning. Ofta har ett lågt antal av 
artiklarna hög kapitalbindning, för en grafisk beskrivning se figur 9. Detta är 
användbart som ett första steg för förbättrandet av lagerkostnader. När en ABC-
analys har gjorts bör fokus ligga på artiklarna som tillhör grupp A. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 

ABC Analys
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Procent av artiklarna
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100 —

90 —

80 —

70 —

60 —

50 —

40 —

30 —

20 —

10 —

0 —

Klass C

Klass A

Klass B

Figur 9: ABC-analys fritt efter Krajewski et al (1998). 

 

4.3.2. MULTIPEL KRITERIUM ANALYS 

Vollman et al (1992) beskriver också en metod för att dela in produkter efter 
flera faktorer. Det finns många viktiga kriterier när ett lager skall utvärderas. 
Vissa av dessa kan väga mer än kostnad-volymvärdet. Dessa kriterier definieras 
här som en kritisk faktor. Om det är av intresse att väga in dessa faktorer i en 
ABC analys kan, enligt Vollman et al (1992), detta göras med följande steg: 
 

En vanlig ABC analys görs först av kostnad-volymvärdet. 
Därefter utforma ytterligare en ABC-analys för den nya kritiska faktorn och 

namnger kategorierna till I, II och III.  
Sätt upp detta i en 3*3 matris för att skapa en överblick, se figur 10. 
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 I II III 
A A 

I 
A 
II 

A 
III 

B B 
I 

B 
II 

B 
III 

C C 
I 

C 
II 

C 
III 

 
Figur 10: Klassindelning 

 
 Dela sedan in klasserna i AA, BB och CC artiklar där: 
 

- AI, AII och BI tillhör klassen AA 
- AIII, BII och CI tillhör klassen BB 
- BIII, CII och CIII tillhör klassen CC 

 
Ledningen utvärderar varje klass för sig och bestämmer sig för vilken policy 
som skall gälla vid vilken klass. 
 

4.4. FÖRDELNINGAR 
För arbete med statistiska hjälpmedel, så som prognosmetoder, krävs det att data 
kan anpassas till olika fördelningar. Det finns en mängd olika fördelningar. 
Nedan beskrivs den vanligaste för logistikområdet. 
 

4.4.1. NORMALFÖRDELNING 

Normalfördelningsfunktionen är en av de mest användbara fördelningar vid 
produktionsplanering och lagerstyrning. Den används också vid många andra 
områden. Grafen för normalfördelning ses i figur 11. 
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Normalfördelning 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
Figur 11: Graf över normalfördelning 

 
Enligt Silver et al (1998) kan denna fördelning vara användbar när 
standardavvikelsen för ledtiden genom medelförbrukningen under ledtiden är 
under 0.5. Om detta ej är fallet bör en annan fördelning användas som Gamma 
eller Poissonfördelning. 
 

4.5. LAGEROMSÄTTNINGSHASTIGHET 
För att räkna ut ett lagers omsättningshastighet divideras omsättningen med 
genomsnittslagret. Denna beräkning används ofta på hela lagret men kan även 
användas för en enskild artikel (Segerstedt, 1999). 
 
 
(Ekvation 6)  

slagerGenomsnitt
OmsättningshastighetOmsättning =  

 
Omsättningshastigheten kan användas för att jämföra olika lager eller olika 
artiklar i samma lager. 
 

4.6. JAPANSKA SJÖN 
En klassik liknelse för att motivera en sänkning av lagret är den japanska sjön. 
Martinich (1997) ger en beskrivning av denna som en båt i en flod. Med mycket 
”vatten”, det vill säga lager, i floden syns inte ”stenarna”, det vill säga 
problemen, men båten håller sig flytande, dock med en hög kapital bindning och 
många dolda problem. Om ”vattennivån” istället sänks blir ”stenarna” synliga. 
Detta tvingar företaget att lösa problem och om de lyckats så håller sig båten 
flytande med både mindre kapitalbindning och färre problem. Det krävs dock att 
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”vattennivån” sänks långsamt så att ett problem blir synligt i taget, se figur 12 
(Ibid.). 
 

 
   

Figur 12: Japanska sjön 
 

4.7. AFFÄRSSYSTEM 
Under slutet av nittiotalet i samband med att priser på datorers hård respektive 
mjukvara sjönk, ökade frammarschen kraftigt av affärssystem. Ett affärssystem 
kopplar ihop företagets databaser och gör att all relevant information blir 
tillgänglig för de behöriga. Detta speglas i de fördelar ett affärssystem ger, vilka 
är snabb tillgång till information vilket leder till högre flexibilitet och bättre 
beslutsunderlag. Det administrativa pappersarbetet försvinner och risken för fel 
minskar. De nackdelar ett affärssystem har är främst de stora kostnaderna som 
förekommer både för systemet själv men även utbildningskostnader till personal 
och för implementeringskostnader. (Ptak et al. 2000) 
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5. EMPIRI 
Detta kapitel kommer ge en närmare beskrivning av den nuvarande situationen 
på Kvaerner Pulpings reservdelslager samt serviceavdelning. 
 

5.1. VERKSAMHET PÅ RESERVDELSLAGRET 
För närvarande arbetar två personer på reservdelslagret. De ansvarar för 
nerpackning och uppackning av artiklar mot order. Order fås via IFS-systemet 
från serviceavdelningen. Arbetstiderna är flexibla mellan sju till åtta på 
morgonen och mellan fyra och fem på eftermiddagen. Dock måste alltid en av de 
två vara där klockan sju för att ta emot eventuella leveranser.  Under semestern 
händer att extra personal kallas in och likaså på hösten då omsättningen är extra 
hög. 
 
Varje år under hösten görs en inventering av lagret där samtliga artiklar räknas 
in och kontrolleras mot IFS. Denna tar drygt tre dagar att genomföra och under 
inventeringen står lagret stilla. 
 

5.1.1. LAYOUT 

Lagret ligger i anslutning till Kamfab, leverantör och dotterbolag till Kvaerner 
Pulping. I samband med lagret ligger ett kontor för lagerarbetarna. Det finns 
också en packningsstation inne på lagret där artiklar paketeras för att sedan 
skickas iväg. Den största delen av lagret tas upp av artiklar som är lagerlagda, 
dock står cirka 20 procent av volymen av artiklar som är nummerlösa. 15 
procent av volymen upptas av artiklar som är redo för avsändning. För en 
närmare beskrivning av lagerlayouten se bilaga 2. Enligt arbetarna på lagret är 
det största problemet för tillfället att lagerutrymmets volym är för litet. Detta kan 
ses som ett symptom på att lagret innehåller för många artiklar.  
 

5.2. LAGER ARTIKLAR 
Lagret innehåller ca 900 lagerförda artiklar med artikelnummer i IFS. Några av 
dessa har legat still i flera år medan andra rör sig regelbundet. Utöver de 
lagerförda artiklarna finns det även returnerade varor som saknar artikelnummer 
och av dessa kommer cirka tio till femton procent att användas igen, resterande 
ligger mellan 3-5 fem år innan de rensas bort av lagerarbetarna. Ytterligare delar 
av lagret består av artiklar som är färdiga för att skickas iväg men också artiklar 
som skall gå till projektavdelningen.   
 
Den stora mängd lagerförda artiklar och att vissa är specialtillverkade gör att 
ledtiden varierar mycket, dels från artikel till artikel men också från beställning 

-24-   



EMPIRI 
till beställning av samma artikel. Vissa artiklar beställs också från fler än en 
leverantör vilket påverkar variationen i ledtiden ytterligare.  
 

5.2.1. NEDSKRIVNING AV ARTIKLAR 

De artiklar som inte har haft något uttag ur lagret det senaste året skrivs ned med 
femtio procent. Detta fortsätter ända tills artikelns värde ligger på en krona. 
Denna nedskrivning syftar på det bokförda värdet inom företaget. 
 

5.3. UTTAG AV ARTIKLAR 
I lagret packas artiklarna av de två arbetarna för att sedan skickas iväg. 
Logistiken till och från lagret sker till stor del med lastbil för att övergå till sjö-, 
flyg eller järnvägstransport. Vid skyndsamma leveranser används taxi till 
närområdet eller till flygplatsen. Vid dessa leveranser tar ofta Kvaerner Pulping 
ut ett högre pris för att kompensera merarbete. 
 

5.3.1. BESTÄLLNINGSRUTINER 

För bestämning av orderpunkter samt orderkvantiteter finns det i affärssystemet 
två möjligheter. Dels kan dessa skrivas in för hand eller så räknas orderpunkter 
och orderkvantiteter ut av systemet. På Kvaerner Pulping har det valts att mata 
in dessa för hand. Detta har gjorts med tanke på att dels för att skapa en bättre 
överblick över framförallt de känsliga artiklarna men också för att komma åt 
bättre rabatter. En ytterligare bidragande faktor till varför orderpunkter och 
orderkvantiteter läggs in för hand är möjligheten till att välja olika leverantörer.  
 
Varje vecka presenteras en lista på de artiklar som har nått sina 
beställningspunkter. Dessa beställningspunkter är satta med hjälp av intuition 
och historik samt prognoser för framtiden av de administrativa tjänstemännen på 
service avdelningen. På detta sätt avgörs även orderkvantiteter. Ett problem som 
framkom vid intervju med tjänstemännen på servicesidan var att det beställdes 
ofta från samma leverantör vecka efter vecka. Orderlistan innehåller endast de 
artiklar som nått sina beställningspunkter och inte de som ligger nära. 
 

5.3.2. EFTERFRÅGAN 

Efterfrågan är väldigt varierande beroende på de olika artiklarna, behovet skiljer 
sig också mycket för samma artikel, detta kan till stor del härledas till att 
artiklarna på lagret är reservdelsartiklar. Generellt kan sägas att efterfrågan är 
lägre i februari och augusti. Detta beror förmodligen på dels semestertider men 
även att det är vanligt med vår och höststopp i mars, april och oktober, 
november vilket ökar efterfrågan under dessa månader, se bilaga 1.  
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5.4. LAGERFORMER 
Servicelagret styrs av kontinuerligt orderpunkt, orderkvantitetssystem, s,Q-
system. Med hjälp av affärssystemet är det effektivt att ha en kontinuerlig 
övervakning.  
 

5.4.2. KONSIGNATIONS LAGER 

För närvarande finns ett konsignationslager hos leverantören Motala Verkstad 
som lagerhåller halvfabrikat åt Kvaerner Pulping. Detta lager är till för att skära 
ner produktionstiden på kritiska eller stora produkter. Det diskuteras om 
ovanstående lager skall flyttas till reservdelslagret eller om det skall tas bort helt. 
 

5.5. LEVERANTÖRER 
Två leverantörer står för cirka 65 procent av värdet på artiklarna i lagret. Dessa 
är AB Motala Verkstad och Kvaerner KAMFAB AB. De resterande 35 
procenten delas huvudsakligen lika mellan 100 andra leverantörer. Mer än 
hälften av leverantörerna har endast en artikel inne i lager.  
 
Många av artiklarna kan beställas från olika leverantörer men utvecklingen går 
mot ramavtal med en enskild leverantör. 
 

5.6. AFFÄRSSYSTEM 
I dagsläget används affärssystemet IFS genom hela Kvaerner Pulping. Detta 
används också vid reservdelslagret för att få fram information, så som vilka 
order som är inlagda och vilka artiklar som är lagerförda. För en layout av IFS se 
bilaga 5. Gränssnittet på IFS-systemet är uppbyggt på samma sätt som 
Windows. I dagsläget försöker Kvaerner Pulping integrera affärssystemet med 
sitt dotterbolag i Japan vilket kommer ställa högre krav på indata. 
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6. ANALYS OCH UTVECKLING 
I detta kapitel kommer en analys av empirin beskrivas, vilket har framkommit 
med hjälp av den teoretiska referensramen. Vidare diskuteras hur arbetet kan 
utvecklas med hjälp av analysen. 
 

6.1. LAGERUTVÄRDERINGSANALYS 
Efter en studie av företagets lager och i samarbete med personalen på 
serviceavdelningen växte förslaget fram att tillverka en handbok som kunde 
användas kontinuerligt.  Denna byggdes med hjälp av förslag från Anders 
Földstad och tjänstemän från serviceavdelningen och vävdes samman med den 
teoretiska referensramen i examensarbetet. Den teknisk hjälp som krävdes om 
affärssystemet kom från Lars-Erik Salomonsson. Se bilaga 5 för en närmare 
beskrivning. 
 

6.2. ANALYS AV UPPDELNING AV ARTIKLAR 
För att kunna styra lagret enklare i framtiden gjordes en klassificering på alla 
artiklar som låg på lagret. Förhoppningen var att se var insatta resurser skulle 
göra mest nytta. 
 

6.2.1. UPPDELNING AV ARTIKLARNA BEROENDE PÅ VÄRDE 

En singel kriterium ABC-analys gjordes för att se förhållandet mellan 
lagerhållningsvärdet och artiklarna, men också för vidare hjälp vid lagerstyrning. 
Diagrammet nedan, figur 13, visar att ett fåtal artiklar står för en stor del av 
lagerkostnaden. 
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 Figur 13: ABC-analys: Värde 
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Artiklarna delades in i tre olika grupper, A, B och C. Till grupp A hör de 10 
procent mest kostsamma artiklarna och dessa står för drygt 80 procent av det 
totala lagervärdet. I grupp B hamnar ungefär 15 procent av artiklarna och dessa 
står för ungefär 15 procent av värdet för hela lagret. I den sista gruppen, C, 
hamnar resterande 75 procent av artiklarna och värdet av dessa uppgår endast till 
5 procent av det totala värdet. Enligt ABC-metoden bör mest tid läggas på A-
artiklarnas styrning. 
 

6.2.2. UPPDELNING AV ARTIKLAR BEROENDE PÅ LEDTID 

För att hitta ett mått på hur ”kritisk” en artikel är för företaget skapades en 
uppdelning beroende på artiklarnas ledtid. Till stor del är syftet med ledtiden att 
skilja ut de artiklar som tar lång tid att beställa hem. Exempel på sådana artiklar 
kan vara gjutgods som tar upp till flera månader. Denna uppdelning bestod 
endast av drygt 400 artiklar mot cirka 900 artiklar i uppdelningen för värdet. 
Detta beror på att dels fanns inte ledtid inlagt för alla artiklar och dels så består 
en stor del av artiklarna av sådana som har legat på lagret i flera år. Detta 
utesluter även orörda artiklarna. Figur 14 visar grafen över artiklarna som 
jämförs med den sammanslagna ledtiden som variabel. 

 
 Figur 14: ABC-analys: Ledtid 
 
Artiklarna delades även här in i tre grupper, I, II och III. I denna uppdelning var 
skillnaden mellan grupperna mindre än när uppdelningen skedde mot värdet. 
Grupp I bestod av 100 artiklar och dess ledtid var mellan 50 till 180 dagar. Nästa 
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grupp, II, hade cirka 140 artiklar och dess ledtid var mellan 25-50 dagar medan 
den slutliga gruppen, III, hade 160 artiklar men endast en ledtid på upp till 24 
dagar. 
 
6.2.3. SAMMANSTÄLLNING AV UPPDELNINGARNA 

De båda uppdelningarna sammanställdes med metoden multipel kriterium 
analys. Först gjordes en överskådlig bild (se figur 15) av de nio grupperna som 
återfanns: 
 
  

I 
 

II 
 

 
III 

 
 

A 
 

Grupp AI,  
Hög Kostnad  
Lång Ledtid 
33 artiklar 

Grupp AII,  
Hög kostnad  
Medel Ledtid 
9 artiklar 

Grupp AIII,  
Hög kostnad 
Kort Ledtid 
1 Artikel 

 
B 
 

Grupp BI,  
Medel kostnad 
Lång Ledtid 
46 artiklar 

Grupp BII,  
Medel kostnad  
Medel Ledtid 
28 artiklar 

Grupp BIII,  
Medel kostnad 
Kort Ledtid 
5 artiklar 

 
C 
 

Grupp CI,  
Låg kostnad  
Lång Ledtid 
23 artiklar 

Grupp CII,  
Låg kostnad 
Medel Ledtid 
126 artiklar 

Grupp CIII,  
Låg kostnad 
Kort Ledtid 
126 artiklar 

  
Figur 15: Multipel kriterium analys I 

 
Enligt multipel kriterium metoden skall dessa nio grupper sedan delas in i tre 
nya klasser för att skapa en mer överskådlig lagerstyrning. Detta visas i figur 16. 
 
 

NYA GRUPPER 
 
INNEHÅLL 

 
A 
 

Grupp: AI, AII,  BI 
Antal artiklar: 87   

 
B 
 

Grupp: AIII, BII, C I 
Antal artiklar: 52 

 
C 
 

Grupp: BIII, CII, CIII 
Antal Artiklar: 257  

 Figur 16: Multipel Kriterium analys II  
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Denna nya tabell kan sedan användas för styrning av lagret med olika 
prognosmetoder beroende på vilken grupp en artikel befinner sig. Dock kan 
figur 16 användas för en mer noggrann styrning, speciellt när det gäller den 
årliga utvärderingen av lagerartiklar. 
 

6.3. ANALYS AV LEVERANTÖRER 
För att skapa en överblick över Kvaerner Pulpings leverantörer gjordes även 
ABC analys av dessa. Figur 17 visar att en stor del, cirka 65 procent kommer 
från de två största leverantörerna, dels dotterbolaget Kvaerner Kamfab AB och 
AB Motala Verkstad. Av företagets cirka 100 leverantörer stod endast 10 
stycken för hela 80 procent av lagervärdet.  
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 Figur 17: ABC-analys: Leverantör, värde 
 
Denna analys kan vara användbara för att se vilka leverantörer som mest 
betydelse för Kvaerner Pulping, och kan användas för vidare analys. 
 

6.4. ANALYS AV ORDERPUNKTER SAMT ORDERKVANTITETER 
Under arbetets skrivande sattes orderpunkter och orderkvantiteter med hjälp av 
intuition från kunnig personal vid serviceavdelningen. För att underlätta deras 
arbete beslutades att någon form av modell skulle tas fram. Alla de vanliga 
teorierna om lagerstyrning förutsätter generellt en jämn efterfråga, ledtid eller att 
någon av dessa tillhör en fördelning. En analys av behovet gjordes men på grund 
av de stora skillnaderna dels från artikel till artikel men även i samma artikel 
drogs slutsatsen att en generell modell enligt vanliga metoder för hela lagret ej 
skulle ge ett rättvisande resultat. Det gjordes även försök att använda grupperna 
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som framkommit i kapitel 6.2.3 men även här var det svårt att bevisa att en 
vanlig modell skulle ge rättvisande resultat då ingen fördelning passade in på de 
uppdelade gruppernas behov. 
 
Dock beslutades det att en Excel-modell skulle byggas som ett hjälpmedel vid 
bestämning av orderpunkter och orderkvantiteter. Se bilaga 5 del 2 för en mer 
ingående beskrivning. Denna modell räknas ut med hjälp av den ekonomiska 
orderkvantiteten och beräknas med hjälp av värden från IFS-systemet. Modellen 
bör alltid kombineras med en subjektiv bedömning för att få fram rättvisande 
värden då den ekonomiska orderkvantiteten inte alltid ger ett rättvisande resultat 
vad det gäller reservdelar. Denna modell följer samma mönster som metoden i 
affärssystemet. Anledningen till att en modell utanför affärssystemet behövs är  
att IFS endast klarar av att antingen ha en manuell inmatning eller ett 
automatiskt utförande, och som framkom i empirin, kapitel 5, så använder 
Kvaerner Pulping manuell inmatning.  
 
För att komplettera modellen ovan så beslutades att en lista för artiklar som vara 
nära sina orderpunkter och hade samma leverantör som artiklarna på orderlistan 
skulle byggas. 
 

6.5. ANALYS AV TÄNKBARA FÖRSLAG 
Förslag som uppkom under arbetet men som sedermera förkastades var bland 
annat ett två bingesystem för småartiklar. Detta lades ner på grund av att de 
artiklar detta system skulle passa in på var för få.  Eventuellt hade detta kunnat 
kombineras med leverantörspåfyllda lager men på grund av leverantörernas 
geografiska läge var ej heller detta praktiskt genomförbart. Vidare undersöktes 
möjligheten till att lägga ut frakt och en viss del av lagren på underleverantörer. 
Dock var redan den frakt som var praktisk att lägga ut redan fördelad.  
 
Det bör också tas hänsyn till skillnaden på bokfört värde och verkligt värde av 
en artikel. Artiklar som inte rört sig på ett år skrivs ner med femtio procent. 
Värdet på en artikel som är i lagret borde räknas på hur mycket företaget är 
beredda att betala för den. Beräkning av bara bokfört värde kan ge en snedvriden 
bild av lagerstyrningen. Gamla artiklar som inte har rört sig men som ändå är 
viktiga att inneha i lager kommer att ha ett lågt värde i förhållande till varor som 
rört sig mycket. 
 
Ledtiden i IFS-systemet stämmer i många fall inte överens med verkligheten. 
Detta beror till viss del på att uppdateringar i systemet är ovanliga. 
 
För att skapa en säkrare prognostisering av behov diskuterades att skapa två 
olika priser. Ett lägre pris för de artiklar som beställs som underhållsartiklar 
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vilka bör ha en längre leveranstid samt ett högre pris för de artiklar som behövs 
vid akutsituationer. Detta motsattes dock av tjänstemän på företaget då det dels 
kräver ett merjobb samt även att det redan finns i litet format. Dessutom för att 
kunderna redan idag vet att de betalar ett högt pris för de varor som ligger inne 
på lagret. Istället uppkom förslag om ett närmare samarbete med kunder, 
speciellt i samband och med god tid före deras produktionsstopp då försäljare 
kan hjälpa kunderna att gå igenom deras reservdelslager samt delar som var 
slitna för att på så sätt veta vad som behövdes till ett specifikt bruk. Fördelen 
med detta är ett närmare samarbete med kunden som genererar en större säkerhet 
av behovet som kan planeras i förväg.  
 
Om lagret minskas lyfts problematiska underleverantörer fram men även de 
delar av orderprocessen som inte fungerar till hundra procent. Detta kan också 
ge företaget möjlighet att utvärdera leverantörer på ett mer effektivt sätt då dess 
påverkan blir betydligt större än förut.  
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7. MODELL 
Detta kapitel kommer att beskriva och ge en djupgående förklaring på de 
modeller som utvecklats under arbetets gång. 
 

7.1. MODELL FÖR BESTÄMNING AV LAGER ARTIKLAR 
I bilaga 5 återfinns en handbok för hur Kvaerner Pulpings serviceavdelning kan 
jobba med en kontinuerlig årsbaserad utvärderingsprocess på ett sytematiskt sätt. 
Detta för att bestämma vilka artiklar som bör vara i lager, vilket är ett första 
steget mot en förbättrad lagerstyrning. 
 
 

 
 

Figur 18: Uppbyggnad av modell 
 

I Figur 18 visas en schematisk bild för hur modellen är uppbyggd i grunden. 
Denna har sedan förenklats, se bilaga 5 del 1, med hjälp av körningar i access 
kopplat till affärssystemet. Detta har gjorts för att göra modellen användarvänlig. 
Nedan följer en förklaring för varje steg.  
 
1.  I det första steget tas en lista fram över samtliga lagerartiklar.  
 
2.  I det andra steget granskas listan numeriskt och delas upp efter orörda och 

rörda lagerartiklar. 
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3.  Rörda artiklar går vidare till lista två.  
 
4.  Orörda artiklar går vidare till en subjektiv bedömning.  
 
5.  De bortsållade orörda artiklarna granskas var för sig för att bestämma om de 

skall vara kvar i lagret.  
 
6.  Artiklar här är ej längre relevanta för lagerhållning. Dessa skrotas ut ur 

lagret eller skickas tillbaka till leverantörer.  
 
7.  I detta steg sammanställs de rörliga artiklarna och de orörliga artiklar, som 

anses vara nödvändiga för lagerhållning, till lista 2. 
  
8.  Här tas en lista fram över alla artiklar med artikelnummer som kan tänkas 

vara relevanta för ett reservdelslager. Ur denna exkluderas artikelnummer på 
saker som tjänster, ritningar och internvaror till nyproduktion. 

 
9.  Samkör ovanstående lista med lagerartiklarna (Lista 1) och artiklar som 

återfinns på båda ställen sållas bort.  
 
10. Av resterande artiklar tas först alla som ej har rört sig mer än fem gånger 

bort, utöver dessa görs en lättare undersökning på de artiklar som har en total 
efterfrågan på mer än 10 produkter vilka går vidare till steg 11. 

  
11.  I detta steg sker en subjektiv bedömning på de artiklar som bör läggas in i 

lagret. Denna bedömning bör ta hänsyn till bland annat, hur ofta order 
kommer, orderstorlek, ledtid och leverantörers geografiska belägenhet. Även 
möjligheten att inneha artiklar i halvfabrikat bör utvärderas. 

 
12.  Tillsammans utmynnar detta i lista 3 som innefattar de artiklar som bör 

tillkomma i lager för nästkommande period. 
 
13.  Lista 2 och Lista 3 slås ihop till en slutlig lista 4 som är förteckningen över 

det nya lagret för nästkommande tidsperiod. 
  

7.2. UPPDELNING AV LAGERARTIKLAR 
För att skapa en väl fungerande lagerstyrning delades artiklarna in i grupper. 
Artikelgrupper togs fram med två olika uppdelningar. En gjordes på värdet av 
artiklarna för att skapa en överblick av vilka som kostar mest att lagerföra. Den 
andra uppdelningen gjordes för att få fram ett mått på hur kritisk en artikel är för 

-34-   



MODELL 
företaget. I samråd med personal från serviceavdelningen gjordes en uppdelning 
baserad på artikelns genomsnittliga ledtid för att få ett mått på ”kritiskhet”. 
 

7.3. UPPDELNING AV LEVERANTÖRER 
För att underlätta arbetet vid bestämning av leverantörer samt se var och vilka 
som har stor betydelse för Kvaerner Pulping gjordes en översiktlig uppdelning 
av leverantörer beroende på storlek. Denna är tänkt att användas vidare främst 
för att kunna välja ut leverantörer så att det endast finns en leverantör till varje 
artikel och teckna ramavtal med dessa.  
 

7.4. ORDERPUNKTER OCH ORDERKVANTITETER 
En modell i programmet Excel har utvecklats för att avhjälpa personalen vid 
bestämning av orderpunkter och orderkvantiteter, se bilaga 5 del 2. Det är viktigt 
att poängtera att denna modell endast bör användas som en fingervisning av 
personalen på serviceavdelningen. Detta för att:  
 
• Då behovet är oberoende, tittas det på artikelns historik för att få fram 

nästkommande behov. 
• Formeln för den ekonomiska orderkvantiteten användes för att få fram hur 

stora order som skall läggas. Detta kan bli felvisande om artiklarnas behov är 
väldigt varierande. 

• Ledtiden är tagen ur Kvaerners affärssystem IFS och denna är inte alltid 
rättvisande. 

 
Vid bestämning av orderstorlek samt orderkvantitet är det bra om företaget kan 
skapa en rutin för en fast orderstorlek som ständigt används. Detta kan 
förmodligen göras med ett gott resultat av de flesta artiklar men undantag kan 
finnas. Till exempel de artiklar som återfinns i A-klassen se kapitel 6.2.3, då 
dessa artiklar är viktigare att se över. Nackdelen med att ha bestämda 
orderkvantiteter är att det kan gås miste om rabatter på order men detta bör 
kunna avhjälpas med att man samarbetar med bara en leverantör vilket kan ge en 
rabatt på den fasta optimala orderkvantiteten. 
 
 För att komplettera modellen så byggdes en databas som innehöll de artiklar 
som låg  mellan 0 och 20 procent ifrån orderpunkt och hade samma leverantörer 
som de i brist listan. 
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8. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Här sammanställs de rekommendationer och slutsatser som kommit fram under 
arbetet samt deras fördelar och nackdelar. Först kommer resultaten från den 
trestegsprocess som examensarbetet har följt därefter kommer mer generella 
rekommendationer som har uppkommit under arbetets gång. 
  

8.1. FÖRSLAG PÅ UTVÄRDERING AV LAGERARTIKLAR 
Kvaerner Pulpings serviceavdelning rekommenderas att följa handboken, se 
bilaga 5 del 1, för att utvärdera artiklar som bör vara i lagret. Detta bör göras en 
gång per år för att få ett effektivt innehav av lagerartiklar. Det kan vara lämpligt 
att utföra detta i samband med inventeringen av lagret. Utförandet bör ske av 
endast en person men vid de subjektiva bedömningarna bör hela avdelningen 
involveras.  
 
Denna rekommendation grundar sig på den första genomgången av lagret, se 
bilaga 4 för en utförlig beskrivning. Vid denna genomgång kunde artiklar för 
bokfört värde av sexhundratusen kronor tas bort från lagret, dock är detta inte 
någon besparing i sig då det inte påverkar den riktiga kostnaden. Fördelen med 
förslaget är att yta frigöras som kan användas för väsentligare saker. Det finns 
dock en risk för att de borttagna artiklarna kommer påverka servicenivån. Denna 
risk bedöms som liten då dessa artiklar är reservdelar till gamla maskiner som 
för det mesta utgått ur produktionen. I detta fall lades inga nya artiklar upp vilket 
antagligen beror på en nylig genomgång av lagret från serviceavdelningens sida. 
Dock rekommenderas även denna utvärdering görs regelbundet i samband med 
den andra. 
  
Effekten av förslaget kommer att minska de följande år som rekommendationen 
följs men den kommer ändå att medföra positiva aspekter. Det är viktigt att den 
fås in som rutin vilket ger att lagret endast innefatta de relevanta artiklar som 
krävs för en effektiv lagerhållning. 
 

8.2. FÖRSLAG PÅ INFÖRANDET AV KLASSER 
Det rekommenderas att Kvaerner Pulpings serviceavdelning inför ett lämpligt 
klassystem för att underlätta beslut så som prognostisering men även var insatta 
resurser gör bäst nytta. Detta kan grunda sig på lagervärde för att se var mest 
resurser skall läggas in för att få ner lagervärdet så mycket som möjligt. Även 
faktorer som är kritiska för företaget bör beaktas för att se vilka artiklar som är 
lämpade för lagerhållning. Exempel på kritiska faktorer kan vara ledtid, få 
leverantörer eller att artikeln är en viktig del i produktionen på ett massabruk.  
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Förslaget som har utarbetats i detta examensarbete tar hänsyn till ledtid och 
värde. En viktig egenskap med förslaget är att det är enkelt och skapar en 
helhetssyn för vidare arbete. Det kan vara lämpligt att implementera detta i 
affärssystemet IFS för att underlätta vidare uppdateringar.  
 

8.3. FÖRSLAG PÅ ORDERSTORLEK OCH ORDERPUNKTER 
En metodik för hur utvärderingen av orderkvantitet och beställningspunkt bör gå 
till väga har utvecklats. Se bilaga 5, del 2 för närmare beskrivning. Denna 
bygger på en Excelmodell som används tillsammans med listor utdragna ur 
affärssystemet IFS med hjälp av access. Denna modell bör endast användas som 
en fingervisning då den bygger på den ekonomiska orderkvantiteten vilket inte 
är helt optimalt för ett reservdelslager. Modellen räknar också med de insatta 
värdena på ledtid vilka inte överensstämmer alltid med verkligheten. Det är tänkt 
att modellen skall ge en överblick och vara till en hjälp för beslutsfattarna när 
dessa skall bestämma orderkvantitet och orderpunkt. Komplementet till denna 
modell är en databas som tar fram artiklar som ligger nära beställningspunkten. 
Denna är tänkt att användas för att minska beställningstillfällen från varje 
enskild leverantör och på så sätt minska transport och administrativa kostnader. 
 

8.4. GENERELLA FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR  
Under examensarbetets gång kom ytterligare förslag på förbättringar fram. 
Dessa är främst rekommendationer på fortsatt arbete men vissa av dessa kan 
genomföras direkt. 
 

8.4.1. MÖJLIGHET TILL KONSIGNATIONSLAGER  

En närmare granskning av leverantörerna visade att av lagervärdet stod endast 
två, Kamfab och Motala Verkstad, av de cirka hundra leverantörerna för 65 
procent av det totala lagervärdet. En vidare undersökning bör göras om det finns 
möjlighet till konsignationslager hos dessa. Om detta är möjligt kan 
lagerkostnaden sänkas genom att förflytta artiklarna bakåt i produktionskedjan 
vilket minskar förädlingsgraden. Detta kommer dock att ge en längre ledtid. 
Fördelen med denna rekommendation är att man får ett alternativ till att ta bort 
en artikel ur lagret helt. Ett konsignationslager har störst möjlighet att lyckas hos 
Kamfab dels för att det är ett dotterbolag till Kvaerner Pulping men också för att 
lagret ligger i dess geografiska närhet. Dock bör man akta sig för att bara flytta 
artiklar från en plats till en annan då detta bara skjuter problemet bakåt i kedjan. 
 

8.4.2. ARTIKLAR FRÅN PROJEKTAVDELNINGEN 

I lagret finns en stor andel nummer lösa artiklar, dessa har använts i diverse 
projekt för att sedan returneras till lagret. Av de nummerlösa artiklarna kommer 

-37-   



SLUTSATSER OCH REKOMENDATIONER 
ca 15 procent till återanvändning resterande blir liggandes på lagret. De båda 
lagerarbetarna försöker rensa ut dessa med jämna mellanrum men trots detta kan 
de bli stående i ca 3-5 år innan de kasseras. När problemet uppdagades kom ett 
förslag från tjänstemännen på serviceavdelningen att relevanta nummerlösa 
artiklar skall tas om hand av projektledningen och ges ett artikelnummer. 
Resterande artiklar bör kasseras. I fortsättningen bör dessa produkter återföljas 
av ett artikelnummer satt redan innan artikeln returneras från projektet till lagret. 
Om denna rekommendation följs kommer den begränsade volymen på lagret att 
kunna utnyttjas bättre, samt att de två lagerarbetarna kan använda sin tid på ett 
mer effektivt sätt. En annan fördel är att artiklarna finns i affärssystemet och all 
personal kan se vad som finns på lagret vilket ger att artiklarna kommer att 
kunna användas mer effektivt.  
 

8.4.3. LEDTID 

För att underlätta vidare utveckling av lagerstyrning bör parametern ledtid ses 
över i IFS systemet. Ledtiden bör uppdateras regelbundet då den inte stämmer 
överens mot verkligheten. Detta är även en förutsättning när affärssystemet 
kommer att sammankopplas med andra delar av Kvaerner Pulping runt om i 
världen. 
 

8.4.4. FAST ORDERKVANTITET 

Tjänstemännen vid Kvaerner Pulpings serviceavdelning bör vid inköp sträva 
efter att ha en fast orderkvantitet vid beställning av artiklar. Detta skulle minska 
det administrativa arbetet samt förbereda leverantörerna på hur mycket som 
beställs varje gång. 
 

8.4.5. LEVERANTÖRER 

Kvaerner Pulpings serviceavdelning bör sträva efter att ha endast en leverantör 
till varje artikel. Detta skulle underlätta samarbetet mellan leverantör och kund, 
minska det administrativa arbetet samt att om det kombineras med förslaget om 
fasta orderkvantiteter kan det leda till att grupprabatter lättare införs. 
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9. DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras huruvida examensarbetet har uppfyllt de mål och syfte 
som var uppsatta. Därefter kommer en kort diskussion om arbetets styrkor och 
svagheter. För att avslutas av förslag på fortsatt arbete.   
 
Enligt författaren har examensarbetets ursprungliga mål, att ge en mer 
ekonomisk och bättre serviceanpassad lagerstyrning, uppfyllts. Det främsta 
beviset på att en mer ekonomisk lagerstyrning har genomförts är framförallt 
implementeringen av handboken, del ett, där varor som ej var nödvändiga i lager 
kunde kasseras. Andra ekonomiska vinningar är minskade administrativa 
kostnader med färre artiklar i lager samt besparandet av tid vid bestämning av 
orderpunkt och orderkvantitet. Att arbetet har gett en mer serviceanpassad 
lagerstyrning är mer diffust. Ändå hävdar författaren att detta har skett eller 
kommer ske till exempel genom ett bättre urval av lagerförda artiklar ursprunget 
ur handboken. Även en något förkortad leveranstid kan ha skett med hjälp av 
besparing av utrymmet i lagerlokalen. Förr fick lagerarbetarna leta fram gamla 
artiklar. Nu kan dessa placeras på en bättre plats. Vissa artiklar som legat 
utomhus kan nu flyttas inomhus vilket också kan ge en högre kvalitet på dessa 
när de levereras till kund. 
 
Examensarbetets främsta styrka är det nära samarbetet med den personal som 
sedan skall utföra de förslag som framkommit. I samband med att delar av 
examensarbetet har implementerats med framgång under skrivandets gång ökar 
chansen för ett fortsatt användande av de modeller som tagits fram. 
 
De brister som finns i examensarbetets är främst kopplad till att data som 
används från affärssystemet inte alltid är korrekt, detta gäller då främst ledtiden. 
Även modellen som återfinns i handboken del 2 har en del brister då det är en 
förenkling av verkligheten men detta har avhjälpts genom att påpeka detta så att 
personalen som använder modellen är medveten om den.  
 
Olika mått och steg har vidtagits för att säkerställa examensarbetets validitet och 
reliabilitet. Det främsta har varit ett nära samarbete med serviceavdelningens 
personal samt handledaren på Kvaerner Pulping. Dessa människor kommer 
senare att jobba med de förslag som framkommit under arbetets gång och därför 
bör de vara måna om att delge rätt information. Den kunskap som har inhämtats 
från tjänstemännen har även verifierats genom att få ekonomiansvariges, 
lagerarbetarnas och även chefen för reservdelar och logistik, synpunkter. En stor 
mängd olika litteratur har studerats för att skapa den teoretiska referensramen. 
Denna har sedan verifierats av både kunnig personal vid Luleå tekniska 
universitet men också jämförts i olika källor.  

-39-   



DISKUSSION 
Rent generellt finns det två stora variabler som påverkar säkerhetslagret på de 
artiklar som är lagerlagda, ledtid samt behov. För att minska lagret ytterligare, 
förutom det som framkommit i detta arbete, så bör företaget sätta in kraft på att 
minska osäkerheten i dessa variabler. Detta kan göras genom: 
 
• En närmare kontakt med kunder särskilt innan stopp där de kan gå igenom 

kundens reservdelslager samt deras behov av artiklar. Detta kan leda till en 
bättre förbehållning vid beställningar samt en godare kundkontakt. Vilket i 
sin tur kan leda till att behovet för stopp kan planeras in i god tid. 

 
• För att skapa en säkrare ledtid kan företaget se över sina leverantörer för att 

skapa en närmare kontakt genom ramavtal där varje artikel endast har en 
enda leverantör. Detta kan leda till säkrare och eventuellt kortare ledtider. 
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BILAGA 2- LAGERLAYOUT 
LAGER LAYOUT 

  



BILAGA 3- LAYOUT AV AFFÄRSSYSTEM 

LAYOUT AV IFS- AFFÄRSYSTEMET 

 

 
 Figur 5:1: Layout av IFS system 
 
Figur 5:1 ovan visar hur layouten är uppbygd för Kvaerner Pulpings 
affärssystem, IFS. Den liknar Windows layout och har tre nivåer på 
mapparna. Affärssystemet är komplext och innehåller stor mängd 
information vilket gör det svårt att använda till fullo. I systemet kan den 
mesta data som är viktig för företaget tas ut eller läggas in så som order, 
lagerartiklar och mycket mer. Dock så tillåter gränssnittet att vanliga 
Windows användare lär sig grunderna snabbt. 
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IMPLEMENTERING AV FÖRSLAG 
Denna bilaga beskriver de förslag från examensjobbet som har 
implementerats under arbetets gång. Vidare beskriver den de följder och 
resultat som dessa förslag har givit. 
 

IMPLEMENTERING AV HANDBOK DEL 1 
Denna del utfördes med författaren till examensarbetet som projektledare 
samt hjälp av personalen på serviceavdelningen. Metoden som följdes är 
samma som beskrivs i handboken nedan och således härleds stegen till 
handboken, bilaga 5 del 1.  
 

STEG 1-7 

Lista 1 innehöll 695 stycken artiklar varav 369 stycken inte hade rört sig 
de senaste två åren. Dessa togs vidare för en subjektiv bedömning av 
försäljarna på serviceavdelningen. Ett första mötte skedde där ungefär 
100 artiklar togs ut för vidare bedömning. Dessa 100 artiklar granskades 
närmare med hjälp av affärssystemet och ritningsprogrammet Proarc, 
detta för att se om det fanns andra användningsområden för dessa. Ett 
ytterligare möte hölls där 38 artikelnummer valdes ut att tas bort från 
lagret, se figur 3:1. Den största delen av dessa skrotas men några skickas 
tillbaka till leverantörer. Detta ledde till lista 2 som är de artiklar som 
skall vara kvar i lagret. 
 
Sammanlagt var det 344 artiklar som togs ut ur lagret med ett sammanlagt 
bokfört värde på 576 000 kronor. Dock är detta inte någon besparing i sig 
så den viktigaste effekten av detta förslag är det sparade utrymmet på 
lagret. Ytterligare fördelar som uppkommer är tidsbesparing vid 
inventering och minskat administrativt arbete för serviceavdelningen.  
 
De nackdelar som återfinns med detta är om någon lägger en order på 
dessa artiklar. Många av dessa har tagits ut ur lagret beroende på dess 
korta leveranstid så dessa påverkas inte nämnvärt av ovanstående 
nackdel. Risken för att en order inkommer på de resterande artiklarna 
bedöms som mycket liten av försäljarna på serviceavdelningen.  
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Artikelnr. Namn Antal  Värde 

1065 X 26 520 000,00
1219 X 4 4
1241 X 3 51 582,00
1311 X 5 5
1313 X 1 1
1314 X 1 1
1315 X 4 4
1316 X 4 4
1317 X 10 10
1318 X 10 10
1403 X 10 10
1416 X 9 9
1418 X 17 17
1470 X 3 3
2301 X 10 10
2401 X 11 11
2420 X 1 1
2580 X 1 1
2601 X 9 9
3036 X 2 2
3037 X 2 2
3038 X 2 2
3056 X 1 1
3112 X 1 1
3149 X 1 1
3151 X 5 5
3195 X 3 3
4024 X 20 20
4270 X 1 1
4271 X 6 6
4280 X 1 1
4843 X 34 34
4860 X 53 53
4866 X 3 3
4867 X 27 27
4871 X 39 39
6115 X 4 4 100,00

   
Summa:  344 575 993,00
 
Figur 3:1: Artiklar som tagits bort ur lagret 
 

STEG 8-12 

För att få fram lista 3 togs alla relevanta artiklar ut ur affärssystemet. 
Listan förkortades ned genom en samkörning med lagerlistan och en lista 
för lågrörliga artiklar. Efter att detta var klart så återstod 30 artiklar som 
haft mer än 10 order på de senaste två åren. Dock så kan även 
uppmärksamhet lägges på ytterligare 349 artiklar som haft en försäljning 
på mer än 10 artiklar de senaste två åren. En första subjektiv genomgång 
av dessa 30 artiklar förkortade listan till 16 stycken. Dessa studerades 
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närmare för att se var leverantörer var belägna, vilken ledtid de hade och 
artiklarnas ”kritiskhet”. Efter den andra genomgången tillsammans med 
försäljarna på serviceavdelningen beslutades att ingen av dessa artiklar 
skulle läggas upp på lager. Det framkom ändå positiva aspekter under 
detta arbete. Dels så fanns vissa artiklar kvar som handlades med gamla 
artikelnummer, ofta var det nya artikelnumren redan upplagda i lagret. 
Här ändrades data i systemet så att dessa artiklar syns att de finns inne på 
lagret så att inte en beställning till leverantör behöver gå ut. 
 

STEG 13 

Här sammanställs lista 3 och lista 2 till det nya lagret. Det beslutades att 
38 artikelnummer skulles tas bort ur lagret och inga nya skulle tillföras. 
 

ARTIKLAR UTAN ARTIKELNUMMER 
Av de artiklar som ligger inne på lagret så finns ett stort antal artiklar utan 
artikelnummer. Dessa kommer från projektavdelningen inom Kvaerner 
Pulping och har som regel returnerats till lagret efter avslutade projekt. 
Dessa artiklar kan vara allt från nya ventiler av fel sort för användning till 
använda provkörningsmaskiner. Ungefär en sjättedel av lagrets volym 
upptas av dessa.  
 
Förslaget i examensarbetet var att dessa skulle antingen kasseras eller ges 
ett artikelnummer. Projektavdelningen har fått en två veckor tidsfrist på 
sig att sätta artikelnummer på de artiklar som skall vara kvar, resterande 
kommer att skrotas. 
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Examensarbete 
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1. INLEDNING 
 
Denna handbok är en del av resultatet i ett examensarbete som bedrivits 
på AkerKvaerners serviceavdelning i Karlstad för att ge en mer service 
och kundanpassad lagerstyrning.  
 

1.1. HANDBOKENS SYFTE 
 
Syftet med handboken är att dels ge riktlinjer för hur ett systematiskt 
arbetsätt för utvärdering av lagret kan utföras men även vara ett 
hjälpmedel vid bestämning av orderpunkt och orderkvantitet. Den är 
uppbyggd i två olika delar där:  
 
• Del ett skall ses som ett hjälpmedel för bestämning av vilka artiklar 

som bör ingå i lagret och bör genomföras med regelbundna intervaller, 
lämpligen en gång i kvartalet.  

 
• Del två är till för att vara ett hjälpmedel vid bestämning av 

orderstorlek samt orderkvantitet. Denna kan användas i samband med 
läggning av en order. 
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DEL 1 
 

2. MODELL FÖR LAGERVÄRDERING 

Denna modell är uppbyggd för att fungera på AkerKvaerners reservdels 
förråd med dess IFS systemet. Listorna som krävs är upplagda under H \ 
Personal \ Ifs. 
 

2.1. BESKRIVNING AV ARBETSGÅNG 
 
Nedan visas en grafisk bild för den systematiska arbetsgång som bör 
följas. För en noggrannare beskrivning se  kapitel 7.1.  
 

 
 

Figur5:1: Arbtesgång 
 

2.1.1. STEG I MODELLEN: 

 
1. Det första steget är att ta fram en lista över lågrörliga lagerartiklar. 

Denna fås från: 
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H \ Personal \ Ifs \ ”Slow moving inventory parts” 
Vid tidpunkten för examensarbetets skrivande var dessa ungefär  275 

stycken. 
 
2. I detta steg granskas listan subjektivt och de artiklar som inte anses 

nödvändiga att ha i lager sållas bort från lagret.  
 
3. Här tas en lista fram på all de artiklar som har rört sig under de två 

gångna åren men ej ligger i lager. Denna fås från: 
 
H \ Personal \ Ifs \ ”High turnover non-inventory parts” 
 

Dessa skall granskas för att se vilka som bör införas vid lager. Hela 
denna lista var 3113 artiklar men rekommendationen är att man av 
dessa endast utvärderar de med mer än fem stycken order på ett år. 
Dessa vad vid examensarbetets skrivande 180 stycken. För att göra 
detta, gå under fliken data i Excel mappen, välj sort och välj därefter 
CO_LINES för att få fram dessa. 

 
4. Även denna lista granskas subjektivt. De artiklar som anses vara 

nödvändiga för att sättas in i i lagret går vidare till lagerlistan. 
Resterande exkluderas ur undersökningen. 

 
5. Efter ovanstående steg har gjorts så fås en ny lagerlista fram för 

nästkommande tidsperiod. I denna tas även de högrörliga artiklarna 
från lagret med. 

 

2.2. TIDSINTERVALL 
 
Modellen bör köras med jämna tidsintervall, exempelvis en gång i 
halvåret. Lämpligen kan detta göras i samband med inventeringen ute på 
förrådet. Resultatet blir bättre ju oftare den körs men det kommer att vara 
relativt oförändrat vid kortare tidsintervall. Det skulle också vara möjligt 
med en uppdelning så att steg 1-2 körs en gång per år medan steg 3-5 
körs en gång i halvåret.  
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DEL 2 

3. ORDERKVANTITETER OCH ORDERPUNKTER 
 
Denna del av handboken syftar till att underlätta orderkvantitet och 
orderpunkts processer i företaget. Modellen nedan är endast tänkt som ett 
hjälpmedel och värden som fås fram bör granskas kritiskt. Den är tänkt 
att användas på de artiklar som har nått sina orderpunkter då order skall 
läggas. När order läggs bör man fastställa en fast orderkvantitet för denna 
artikel. Detta för att göra lättare för leverantörer samt att man kan då 
enklare ta med i beräkningen saker som rabatter och dylikt. När en order 
läggs sätts värden in i modellen, se figur 5:2 för en grafisk bild. Därefter 
fås förslag på orderkvantitet samt orderpunkt ut.  
 
Om förslagen på orderpunkt skiljer sig nämnvärt från vad som är inlagt i 
systemet kan det vara ide att gå in och titta på varför skillnaden finns och 
om systemets orderkvantitet är rimlig. Ifall detta inte är fallet ändra till en 
bättre genom en subjektiv bedömning av orderkvantiteten. Modellens 
antaganden är förenklade gentemot verkligheten. I denna bedömning tas 
parametrar in så som historik men även bedömning av framtida 
försäljning. 
 
Om orderkvantiteten skiljer sig nämnvärt från det som är inlagt i systemet 
bör även här en subjektiv granskning göras. Även här bör historik men 
även egna prognoser om framtiden tas med för att jämföras med 
modellen. 
 
Modellen är uppbyggd i Excel och för användandet av den krävs färdiga 
listor som hämtas från access som körs mot affärssystemet, IFS.  
 

3.1. BESKRIVNING AV MODELLEN 
Nedan följer en enkel beskrivning av hur modellen används. Alla 
hänvisningar är till figur 5:2 som är ett utdrag av hur modellen ser ut i 
Excel.  
 
• Det första som bör göras är att ta fram data ur affärssystemet. Detta 

kommer från en färdiggjord mall, hämtas under:  
 
H \ Personal \ Ifs \ ”Order proposal for inventory parts  
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med parametrarna enligt punkt 1 i figur 5:2. De artiklar som är 
intressanta klistras in i modellen som hittas under: 
 
H \ Personal \ Ifs \ ”Order_Point_Qty_ Proposal” 

 
• I denna modell finns valbara parametrar, ordersärkostnad samt 

lagerhållningsränta, se punkt 2 i figur 5:2. Dessa kan ändras efter 
behov. 

 
• När väl data har klistrats in fås resultaten enligt punkt 3 i figur 5:2:. 
 
 

1

1

2

 
 

1

3

 
Figur 5:2 Översikt över modell för orderpunkt och 
orderkvantitet 

 
Här följer definitioner från figur 5:2: 

PART_NO= Artikelnummer 
DESCRIPTION= Artikelbeskrivning 
COST= Pris, eller kostnad för företaget 
PURCH_LEADTIME= Ledtid 
QTY_ONHAND= Kvantitet i lagret 
ORDER_POINT_QTY= Orderkvantitet 
ORDER_POINT= Orderpunkt 
SAFETYSTOCK= Säkerhetslager 
CO_QTY_PER_YEAR= Prognostiserat behov senaste 2 åren 
CO_QTY_PER_MONTH= Prognostiserat behov senaste 4 månaderna 
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De formler som använts för uträknande av orderkvantitet och orderpunkt 
är: 
 

Orderkvantitet: 
COSTingsräntaLagerhålln

stnadOrdersärkodagligQTY monthyear

*
**2 /=   

 
Orderpunkt: = Säkerhetslager+dagligQTY*Ledtid 
 

3.2. KOMPLEMENT  
För en ytterligare hjälp vid orderläggande så utvecklades en databas i 
access som tog fram de artiklar med samma leverantörer som återfanns i 
”Order proposal for inventory parts”. Kriteriet för att en artikel skall vara 
med i denna lista är att den ligger 20 procent eller lägre från 
beställningspunkten. Denna lista är tänkt att användas för att minska 
antalet beställningar från samma leverantör. Denna hämtas under:  
 
H \ Personal \ Ifs \ ”Order proposal for inventory parts, complement”. 
 
 

  




