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Abstract 
Increased competition and higher customer demands have forced manufacturing companies to 

constantly work on improving their operations in order to remain globally competitive. The 

improvement work includes streamlining of production, which also includes work activities 

related to maintenance. 

In Luleå, Sweden, the Scania-owned manufacturer, Ferruform, produces rear axle housings, 

cross members, and side members used in Scania trucks. In charge of the production and 

facility maintenance at Ferruform is a company called Scania Industrial Maintenance (Scania 

IM). Scania have in the recent years noted a steady increase in the inventory value of spare 

parts. Scania wants to gain an understanding of why this increase is happening and what an 

appropriate level for the inventory value should be. One target level, set by Scania is that the 

inventory value of spare parts should be 4% of an assets replacement value. Ever since Scania 

implemented their new maintenance management system they haven’t been able to calculate 

this KPI. Scania IM also wants to know if the target level of 4% is relevant for their operation. 

The purpose of this study is to survey KPI’s linked to managing inventory to identify which 

work procedures contributes to an increased inventory value of spare parts. The aim of this 

study is to present an appropriate target level for the inventory value of spare parts and point 

to work procedures or changes in work procedures that can reduce the inventory value for the 

spare parts. 

The four main results of the study was: 

- A method for calculating the KPI, inventory value of spare parts/asset replacement 

value, over the entire plant and broken down in the different maintenance areas. 

This method has been used to calculate the overall KPI which is 4,55% as of now. 

- Suggestions about how specific work procedures can be improved/changed in 

order to reduce the inventory value of spare parts without lowering the availability 

of the machines. One such suggestion is to classify spare parts by how critical they 

are for the production. 

- An analysis of to which extent improvements in work procedures can lower the 

inventory value of spare parts. 

- A survey regarding the KPI which has been in the centre of this study. 

Based on these results the authors came to the conclusion that the target level of 4% is 

relevant in the current situation for Scania IM’s operations in Luleå.  



 

 

Sammanfattning 
Ökad konkurrens och högre krav från kunder innebär att tillverkande företag ständigt måste 

arbeta med att förbättra den egna verksamheten för att inte tappa sin konkurrenskraft på den 

globala marknaden. I förbättringsarbetet ingår effektivisering av produktionen vilket även 

innefattar aktiviteter kopplade till underhåll. 

I Luleå tillverkar Scaniaägda Ferruform bakaxelbryggor, tvärbalkar och sidobalkar som 

används i Scanias lastbilar. För produktions- och anläggningsunderhållet ansvarar Scania 

Industrial Maintenance. Under de senaste åren har Scania uppmärksammat att lagervärdet för 

reservdelar stadigt har ökat och för att komma till rätta med detta vill man skaffa sig en 

förståelse för vad som ligger till grund för ökningen och vad som är en rimlig nivå för 

lagervärdet. En målnivå, satt från ekonomiskt håll inom Scania är att lagervärdet för 

reservdelar ska vara 4% av en tillgångs återanskaffningsvärde. Scania har sedan de gått över i 

ett nytt underhållssystem inte fått ut ett värde på nyckeltalet. Scania IM vill dessutom veta om 

målnivån på 4% är relevant för deras verksamhet. 

Syftet med studien är att genom kartläggning av nyckeltal kopplat till lagerläggning av 

reservdelar samt en fallstudie av Scania IM i Luleå förstå vilka arbetssätt eller avsaknad av 

arbetssätt hos Scania IM i Luleå som bidrar till ett ökat lagervärde för reservdelar och i vilken 

grad de påverkar målnivån för lagervärdet. Målet för studien är att kunna presentera en 

lämplig målnivå på lagervärdet för reservdelar samt peka på arbetssätt eller förändringar i 

arbetssätt som kan sänka lagervärdet. 

De fyra huvudsakliga resultaten i studien var: 

- En metod för beräkning av nyckeltalet, lagervärde 

reservdelar/återanskaffningsvärde tillgång, både totalt och uppdelat per 

underhållsområde. Metoden har använts för att beräkna det övergripande 

nyckeltalet som i dagsläget visade sig ligga på 4,55%. 

- Förslag på arbetssätt som kan förbättras för att minska lagervärdet för reservdelar 

med en bibehållen eller ökad driftsäkerhet i produktionen. Ett sådant förslag är att 

klassificera reservdelar efter hur pass kritiska de är för produktionen. 

- En analys på i vilken utsträckning förbättringar av arbetssätt har möjligheten att 

sänka lagervärdet för reservdelar. 

- En kartläggning av det nyckeltal som legat i centrum av arbetet. 

Utifrån resultaten i studien är en slutsats att den nuvarande målnivån på 4% i dagsläget är 

relevant för Scania IM i Luleå. 
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1 Inledning 
Detta kapitel ger en introduktion till ämnesområdet. Vidare beskrivs syftet och de 

forskningsfrågor som studien skall besvara. Avslutningsvis beskriver kapitlet rapportens 

upplägg och studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Tillverkande företag har under de senaste decennierna utsatts för ökad konkurrens och högre 

kravställningar av kunder. Detta har tvingat företag att implementera nya 

produktionsstrategier, allt för att öka sin konkurrenskraft på den globala marknaden (Chen et 

al. 2010). Detta gäller även för Scania som ska konkurrera i en fordonsindustri som är en 

global marknad med flera stora aktörer. Scania har sedan 1990-talet arbetat enligt deras 

produktionsstrategi SPS (Scania Production System). SPS lyfter bland annat fram vikten av 

att arbeta med ständiga förbättringar och att eliminera slöseri i produktionen (Scania IM 

intranät, 2016). 

Inom Scania har lagervärdet för reservdelar stadigt ökat under de senaste åren och man ser i 

dagsläget inga indikationer på att läget i framtiden skulle förbättras. Att ha rätt reservdel 

lagerlagd i sitt förråd eller att snabbt få hem den när akuta behov uppstår är för Scania IM en 

förutsättning för att hålla en hög driftsäkerhet i produktionen (Bilaga 4). 

För reservdelar som används vid schemalagda underhållsåtgärder är efterfrågan känd och för 

dessa är det ofta möjligt att beställa hem reservdelar som anländer i tid till åtgärderna och 

reservdelarna behöver därför inte vara lagerlagda (Kennedy, Patterson och Fredendall, 2002). 

För oplanerat avhjälpande underhåll ser förutsättningarna helt annorlunda ut, om reservdelar 

som används vid åtgärder för oplanerade stopp inte återfinns i närliggande lager fås ett 

onödigt produktionsbortfall vilket i många fall medför stora kostnader. Att införa någon form 

av säkerhetslager för reservdelar är därför nödvändigt (Kennedy, Patterson och Fredendall, 

2002). 

Exakt hur stora säkerhetslager man ska ha för reservdelar är komplicerat. Att ha ett stort lager 

är kostsamt då det som lagerläggs binder kapital, måste hanteras och fodrar lagerutrymme 

medan ett för litet lager kan innebära att produktionen står stilla (Segerstedt, 2008). Ett stort 

lager ger därför de bästa förutsättningarna för att hålla en hög driftsäkerhet. 

Fokus för Scania bör därför vara att hålla ett så litet lager som möjligt men samtidigt 

tillräckligt stort för att säkerställa att driftsäkerheten för anläggningen är acceptabel. Inom 

Scania anges att lagervärdet för reservdelar ska vara 4% av en tillgångs 

återanskaffningsvärde, dock finns det inte beskrivit varför denna siffra skall vara just 4% eller 

varför de använder sig av just detta nyckeltal (Bilaga 4). 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att genom kartläggning av nyckeltal kopplat till lagerläggning 

av reservdelar samt en fallstudie av Scania IM i Luleå förstå vilka arbetssätt eller avsaknad av 

arbetssätt hos Scania IM i Luleå som bidrar till ett ökat lagervärde för reservdelar och i vilken 

grad de påverkar målnivån för lagervärdet. Målet för examensarbetet är att kunna presentera 

en lämplig målnivå på lagervärdet för reservdelar samt peka på arbetssätt eller förändringar i 

arbetssätt som kan sänka lagervärdet. 

För att uppnå syftet har fyra forskningsfrågor formulerats vilka besvaras i rapporten. 
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1. Hur arbetar Scania IM i Luleå med lagerläggning av reservdelar? 

2. Vilka metoder finns för att dela upp nyckeltalet, lagervärde för reservdelar dividerat 

med återanskaffningsvärdet för anläggningen, på Scania IMs underhållsavdelningar i 

Luleå och hur ser uppdelningen ut idag? 

3. Hur kan Scania IM i Luleå ur ett driftsäkerhetsperspektiv förändra sina arbetssätt 

gällande lagerläggning av reservdelar, i syfte att minska företagets lagervärden? 

4. Är dagens målnivå på 4% relevant för Scania IMs verksamhet i Luleå? 

1.3 Innehåll och upplägg 
Rapportens upplägg presenteras nedan i tabell 1 där innehållet för varje kapitel beskrivs på en 

övergripande nivå. 

Tabell 1. Rapportens disposition 

Kapitel Innehåll 

1. Inledning Kapitlet ger läsaren en översikt av arbetet och förklaringar 

till varför detta problemområde är viktigt att arbeta med 

2. Teoretisk 

referensram 

Den teoretiska referensramen innehåller den teori som är 

kopplad till arbetet och syftar till att ge läsaren en större 

förståelse inom området 

3. Metod Metodkapitlet innehåller de metoder som har används för 

att uppnå resultat 

4. Nulägesbeskrivning 

av Scania IM 

I kapitlet presenteras företaget och sedan beskrivs Scania 

IMs nuläge, där inkluderas arbetssätt och strategier etc. 

Det som finns beskrivet i kapitlet används för att svara på 

frågeställning 1 

5. Resultat & 

diskussion 

I kapitlet presenteras och diskuteras resultat från arbetet, 

resultaten används för att ge svar på frågeställningarna 2-4. 

Kapitlet är uppdelat i fyra delar 5.1–5.4 

6. Slutsatser Kapitlet beskriver resultatet i förhållande till det syfte och 

mål arbetet hade 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet sträcker sig över en tioveckorsperiod och behandlar endast kostnader och 

arbetssätt rörande reservdelar. Annan lagerkostnad kommer inte behandlas i rapporten. Vidare 

berör arbetet enbart Scania IMs reservdelshantering i Luleå, Scania IMs förråd på de andra 

orterna i Sverige behandlas inte. Rekommendationer på åtgärder för att minska lagervärdet för 

reservdelar tas upp i rapporten, det som inte nämns är hur rekommendationerna skulle kunna 

implementeras eller de ekonomiska analyserna för en sådan implementering. 
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2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel syftar till att tillgodose läsaren med relevanta begrepp och teorier vilka är 

nödvändiga för att förstå sammanhanget av rapporten. Kapitlet inleds med en kort 

introduktion av ämnet underhåll för att sedan beskriva begreppen driftsäkerhet, 

underhållsstrategi, underhållssystem, lagerstyrning samt nyckeltal.  

Behovet av underhåll har alltid funnits men tidigare har underhåll setts som en naturlig del av 

driften (Nissen et al. 2010). Först under sista delen av 1900-talet började man betrakta 

underhåll som en vetenskap. 

Nissen et al. (2010) menar att underhållsarbetet generellt sett syftar till tre saker: 

 Att se till att de krävda funktionerna kan utföras 

 Att få igång den krävda funktionen när driftstörningar trots allt uppstår 

 Att minimera riskerna för skador på människor och miljö 

Vikten av att systematiskt arbeta med underhåll blir tydlig då funktionsförluster både kan 

innebära ekonomiska förluster men också skador på människa och miljö (Nissen et al. 2010). 

För att underlätta underhållsarbetet används idag standarder som beskriver viktiga begrepp 

inom underhåll såsom driftsäkerhet, underhållsstrategier och förebyggande underhåll. Dessa 

begrepp tillsammans med andra viktiga begrepp beskrivs utförligt i detta kapitel. 

2.1 Driftsäkerhet 
Enligt standarden för terminologi inom underhåll SS-EN-13306:2010 är driftsäkerhet 

förmågan hos en enhet att kunna utföra krävd funktion under angivna betingelser vid ett 

specifikt tillfälle eller under ett angivet tidsintervall, förutsatt att erforderliga resurser finns 

tillgängliga. Egenskapen driftsäkerhet beror på kombinationen av enhetens funktionssäkerhet, 

underhållsmässighet, underhållssäkerhet och återhämtningsförmåga, se figur 1. 

 

Figur 1. Illustration av begreppet driftsäkerhet enligt SS-EN-13306:2010 

Driftsäkerhet anges som tillgänglighet och kan avse olika funktionstillstånd och funktionssätt 

hos en enhet (SS-EN-4410505:2000). Tillgängligheten mäts i procent och beskriver till vilken 

grad ett system är tillgängligt (Katukoori, 1995). Enligt Samrout et al. (2005) minskar en 

enhets värden för tillgänglighet med tiden, minskningen påverkas bland annat av vilken 

underhållsstrategi som praktiseras och i vilken miljö enheten befinner sig i. 

Kumar och Åkersten (2008) menar att just tillgänglighet är det vanligaste måttet för att se på 

tillståndet för anläggningar och system världen över.  
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2.1.1 Funktionssäkerhet 

Enligt standarden, SS-EN-13306:2010, definieras funktionssäkerhet som förmågan hos en 

enhet att under givna förhållanden och under ett givet tidsintervall utföra krävd funktion. 

Funktionssäkerheten är en del av driftsäkerheten och mäts vanligtvis i antal fel per tidsenhet, 

även kallat felintensitet. Felintensitet används dock endast då enheten i fråga är tänkt att 

repareras och för enheter som ej repareras används istället felbenägenhet (SS-4410505:2000). 

Andra mått som förknippas med funktionssäkerhet enligt SS-4410505:2000 är:  

 Medelfunktionstid mellan fel, MTBF, som är väntevärdet för funktionstiden mellan fel 

 Medeltid till fel, MTTF, som är väntevärdet för funktionstid till fel 

 Felsannolikhet, sannolikheten för ett eller flera fel under ett givet tidsintervall 

 Funktionssannolikhet, sannolikheten att en enhet kan utföra krävd funktion under 

givna förhållanden under ett givet tidsintervall 

Prestandan av en enhet beror således på de ingående komponenternas tillgänglighet och 

funktionssäkerhet. Barabady (2005) menar att genom tillämpning av rätt underhållsstrategi 

kan tillgängligheten och funktionssäkerheten för en enhet förbättras.  

2.1.2 Underhållsmässighet 

Underhållsmässigheten definieras som förmågan hos en enhet att under givna 

användningsförhållanden, upprätthålla eller återställas till ett tillstånd, där den kan utföra 

krävd funktion när underhållet utförs under givna förhållanden och med hjälp av angivna 

resurser och metoder (SS-EN-13306:2010). Underhållsmässigheten är en del av 

driftsäkerheten och mäts vanligtvis i medeltid till återställning, MTTR, som är väntevärdet för 

tiden till återställning (SS-4410505:2000). 

2.1.3 Underhållssäkerhet 

Underhållssäkerhet är förmågan hos en underhållsorganisation att tillhandahålla de rätta 

resurserna på rätt plats, för att utföra krävda underhållsåtgärder på en enhet, vid en angiven 

tidpunkt eller i ett angivet tidsintervall (SS-EN-13306:2010). Även underhållssäkerheten är en 

del av driftsäkerheten och spelar en roll vid beräkning av tillgängligheten. Vanligtvis mäts 

underhållssäkerhet i medelväntetid, MWT, som är väntevärdet för hur lång tid det tar innan en 

underhållsåtgärd kan påbörjas (Nissen et al. 2010). Resurser som generellt sett förknippas 

med underhållssäkerhet inom underhållsorganisationen är bland annat personal, material och 

reservdelar, faciliteter för underhåll samt underhållssystem (SS-EN-60300-3-16:2009). 

2.1.4 Återhämtningsförmåga 

Återhämtningsförmågan är förmågan för en enhet att återhämta sig från ett funktionsfel utan 

att direkta åtgärder genomförs (SS-EN-13306:2010). 

2.2 Underhållsstrategi 
Enligt standaren för terminologi inom underhåll SS-EN-13306:2010 är underhållsstrategi en 

av ledningen angiven inriktning inom underhåll för att nå underhållsverksamhetens mål. 

Tsang (1998) menar att den underhållsstrategi som väljs bör kunna kopplas till företagets 

övergripande strategi eller filosofi. 

Då man definierar sin underhållsstrategi bör man enligt standarden SS-EN-13306:2010 utgå 

från tre kriterier, dessa är: 
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 Att säkerställa en enhets tillgänglighet så att denna kan uppfylla krävd funktion, till en 

optimal kostnad 

 Att ta hänsyn till enhetens säkerhetskrav för både underhålls- och produktionspersonal 

och, där nödvändigt, även dess påverkan på miljön 

 Att upprätthålla enhetens varaktighet och/eller kvalitén på produkten eller den service 

som tillhandahålls till en optimal kostnad 

2.2.1 Avhjälpande underhåll 

Enligt standarden för terminologi inom underhåll SS-EN-13306:2010 är avhjälpande 

underhåll en åtgärd som utförs efter det att ett funktionsfel upptäckts, med syftet att återge en 

enhets förmåga att utföra krävd funktion. Använder man sig bara av avhjälpande underhåll 

som sin underhållsstrategi åtgärdar man endast objekt efter det att ett fel förekommit 

(Bevilacquaa och Braglia, 2000). Aktiviteter som kan ingå i avhjälpande underhåll är utbyte 

av trasiga enheter, reparation och renovering (Nissen et al. 2010). 

2.2.2 Förebyggande underhåll 

Enligt standarden för terminologi inom underhåll SS-EN-13306:2010 är förebyggande 

underhåll en underhållsåtgärd som utförs med förutbestämda intervall och/eller enligt vissa 

föreskrivna kriterier, med avsikt att minska sannolikheten för fel och säkerställa att 

utrustningen kan utföra krävd funktion. Bevilacquaa och Braglia (2000) menar att detta gör 

förebyggande underhåll till en effektiv åtgärd vid fel kopplade till slitage på komponenter. 

2.2.3 TPM 

TPM används av Scania IM och en stor del av det som nämnts ovan bidrar till att forma 

underhållsverksamheten och de arbetssätt som tillämpas inom företaget. Med utgångspunkt i 

teorin ges här en grundläggande förklaring till TPM, vart det kommer ifrån, vad det innebär 

och hur det är tänkt att användas. 

Konceptet härstammar från Japan och introducerades 1971, det är definierat som en 

lagbaserad underhållsstrategi designad för att maximera utrustningens effektivitet (Sharma, 

Kumar och Kumar, 2006). Generellt innebär detta att stort fokus läggs på förebyggande 

underhåll och att operatörer involveras i underhållet av deras egen utrustning. Målet är att 

minimera antalet akuta och korta stopp, defekter samt olyckor (Leanproduction, 2016). 
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Figur 2. Principbild över TPM modellen (tpslean, 2011) 

Figuren ovan visar en principskiss över TPM-modellen som traditionellt sett består av 5S 

vilka utgör grunden för modellen samt åtta aktiviteter kopplade till dessa. 5S beskrivs kort 

nedan (tpslean, 2011) 

 Sort (sortera ut allt som inte behövs vid arbetsplatsen) 

 Set in order (organisera det som blir kvar) 

 Shine (Rengör och inspektera arbetsplatsen) 

 Standardize (Skapa standarder för de tre ovan nämnda aktiviteterna) 

 Sustain (säkerställ att standarderna används) 

Sammanfattat skapas en ren och organiserad arbetsplats där endast utrustning som är 

nödvändig för arbetsuppgiften ska finnas. Tanken är att detta ska leda till att det blir lättare att 

se begynnande fel, ex. oljespill, samt att personalen snabbare ska kunna hitta nödvändiga 

reservdelar och verktyg. I en fallstudie visade det sig att flera stopp i produktionen hade 

kunnat undvikas om man följt 5S principerna och regelbundet arbetat med smörjning samt 

rengöring av utrustningen (Sharma, Kumar och Kumar, 2006). 

För att kunna mäta effekten av att arbeta med TPM används OEE (Overall Equipment 

Effectiveness) som mäter anläggningseffektivitet, hur stor andel av den planerade 

produktionen som faktiskt uppnås (Leanproduction, 2016). En perfekt produktion skulle få ett 

OEE på 100% men ett värde på 85% är även det mycket högt. För att återkoppla och 

utvärdera arbetet med hänsyn till de TPM mål som ställs används förutom OEE även 

tillgänglighet, prestanda och kvalitet. I en fallstudie som följde implementeringen av TPM 

konceptet i en industri mättes OEE till 39% innan implementering och 69% efter (Sharma, 

Kumar och Kumar, 2006). För att nå ett högre OEE pekar författarna av fallstudien bland 

annat på att operatörer bör involveras mer i processen, ökad fokus på funktionssäkerhet samt 

underhållsmässighet samt förbättring av aktiviteter kopplade till förebyggande och 

förutsägbart underhåll. 
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2.3 Underhållssystem (CMMS) 
Ett underhållssystem eller på engelska CMMS (Computerized maintenance management 

system) är ett datoriserat system som används för att underlätta arbetet med underhåll. 

Arbetsorder, inspektions och reparationsrapporter är några av de funktioner som ett CMMS 

kan behandla (Nissen et al. 2010). CMMS program ger underhållspersonalen möjligheten att 

utbyta information med andra avdelningar snabbt och i ett elektroniskt format (Kostek, 2010). 

Ett mer avancerat system kan även integreras med administrativa och ekonomiska system 

samt hantera statistik, behandla data för tillståndsbaserat underhåll samt reservdelshantering 

(Nissen et al. 2010). 

2.4 Lager 
Lager används vanligtvis för att lagra slutprodukter till försäljning eller material till 

produktionen. Slutprodukter kan behöva lagerhållas för att snabbt kunna möta efterfrågan 

medan lagerhållning av reservdelar för produktionen syftar till att möjliggöra en tillräckligt 

hög produktionstakt. 

Lager binder kapital, kräver lagerutrymme och hantering men är ofta en nödvändighet då det 

är tänkt att lösa problem som kan uppstå i produktionen (Segerstedt, 2008). Braglia, Grassi 

och Montanari (2004) menar att det för flertalet produktionsanläggningar uppstår stora 

kostnader om en reservdel som behövs är otillgänglig. De menar även att reservdelslagret för 

dessa anläggningar ofta är större än nödvändigt och att en betydande minskning av lagret är 

möjlig. Att optimera arbetet med lagerläggning av reservdelar ligger i linje med en av 

huvudprinciperna i TPM, att skapa en ren och organiserad arbetsplats (kapitel 2.2). 

Ett genomtänkt arbetssätt gällande hantering av reservdelslager kan alltså spela en avgörande 

roll för hur väl underhållsorganisationen kan genomföra sitt arbete (Nissen et al. 2010). 

Huiskonen (2001) menar att ABC-analys är en av de vanligaste modellerna för lagerstyrning 

men att det i praktiken är vanligast att applicera generella principer som inte tar hänsyn till 

reservdelars specifika egenskaper. Ett exempel på reservdelar med sådana egenskaper är 

trögrörliga reservdelar, dvs. reservdelar som behövs men används mycket sällan. Kennedy, 

Patterson och Fredendall (2002) menar att det är viktigt att särskilt arbeta med trögrörliga 

artiklar eftersom att en brist av dessa ofta kan leda till stora ekonomiska förluster samtidigt 

som de sällan används. 

En lösning för att optimera lagerkostnader för trögrörliga artiklar har tagits fram av Hanevald 

och Teunter (1997). Deras metod tar hänsyn till att reservdelar ofta är billigare vid tiden då en 

maskin köps in och därför delas inköpsstrategin upp i två delar. Den första behandlar hur 

många reservdelar som ska köpas in från början och den andra beskriver strategin för 

maskinens kvarvarande livstid. Metoden kan anpassas under en maskins livslängd men den 

förutsätter att ledtiden för reservdelen är kort jämfört med dess livslängd. 

ABC 

För att balansera lagernivåer och efterfrågan, vilket även påverkar lagervärdet används ibland 

ABC-analys. Utgångspunkten i en sådan analys är att en liten del av företagets maskiner står 

för en stor del reparationskostnaderna (Segerstedt, 2008). När det gäller reservdelar så går 

analysen till på så sätt att de maskiner som är mest kritiska för produktionen och som står för 

de största reservdelskostnaderna ges en högre klassning, exempelvis A och sedan följer B och 

C . Detta möjliggör en typ av prioritering vad gäller vilka reservdelar som alltid måste finnas 

tillgängliga och vilka som kan köpas in vid behov (Segerstedt, 2008). 
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Enligt Braglia, Grassi och Montanari (2004) är den klassiska varianten av ABC-analys, som 

också är den vanligaste, inte alltid tillräckligt bra. De menar att metoden inte tar hänsyn till att 

klassificeringen av olika reservdelar beror på flera olika parametrar. Därför har de föreslagit 

en annan metod för klassificering som tar hänsyn till bland annat kostnad för förluster i 

produktionen, säkerhets- och miljömål, underhållsstrategier samt lagerbegränsningar.  

BP 

Beställningspunktssystem kan användas i reservdelslager som ett sätt att se till att det alltid 

finns ett visst antal reservdelar av en viss typ i lager. Det innebär att en beställningspunkt 

fastställs för varje artikel och då den fysiska lagernivån för artikeln understiger 

beställningspunkten signaleras att en ny beställning av reservdelar måste göras (Segerstedt, 

2008). 

Generellt sett bestäms beställningspunkten, BP, enligt; 

𝐵𝑃 = 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 (+𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙)

+  𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 

Ibland, då det är möjligt, kan det vara fördelaktigt att prognosticera en artikels förbrukning 

och uppdatera beställningspunkten beroende på om förbrukningen ökar eller minskar 

(Segerstedt, 2008). Emellertid menar Storhagen (1995) att det för reservdelar kan vara svårt 

att prognosticera den framtida förbrukningen. Detta då man inte alltid vet när reservdelen 

behövs. 

2.5 Nyckeltal 
Uppföljning av verksamheten är nödvändigt för att veta i vilken riktning företaget är på väg, 

inte minst för att följa resultatet av ett förändringsarbete. Segerstedt (2008) menar att 

nyckeltal är ett användbart hjälpmedel för jämförelser, uppföljning och analyser av funktioner 

inom ett företag. 

För att kunna följa upp hur väl underhållsorganisationen presterar, i detta fall då det gäller 

reservdelshanteringen, krävs något form av mått som gör det möjligt att jämföra med tidigare 

prestationer inom den egna eller i andras verksamhet. Inom industrin används vanligen någon 

form av nyckeltal för detta ändamål, som antingen tas fram av företaget själva eller tas från 

standarder. Vid val av nyckeltal bör man ha i åtanke om det ska indikera något som redan 

skett, ge ett nuläge av en viss verksamhet eller om det ska användas som ett sett att styra 

verksamheten (Nissen et al. 2010). 

Det som man främst är intresserad av att mäta i en underhållsorganisation är vanligtvis hur 

pass bra man är på att bibehålla eller återställa den krävda funktionen hos en enhet. Hur väl 

organisationen lyckas med detta beror på många faktorer. Exempelvis om och hur 

implementering av avhjälpande och förebyggande underhåll sker samt hur väl man nyttjar 

resurser såsom anställda, information, material samt verktyg. Nyckeltalen som används är 

därför oftast utformade för att mäta dessa faktorer. I tabellen nedan finns en beskrivning av ett 

standardiserat nyckeltal som kan användas för att mäta hur bland annat 

underhållsorganisationen presterar (SS-EN 15341:2007). 

Tabell 2. Beskrivning av ett standardiserat nyckeltal för underhåll 

E7 Average inventory value of maintenance materials

Asset Replacement Value
∗ 100 
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Fördelen med att använda standardiserade nyckeltal är att benchmarking blir betydligt enklare 

medan en nackdel kan vara att de inte mäter exakt det företaget är intresserat av. Enligt 

standarden beror det erhållna värdet på ett visst nyckeltal, dvs. hur väl en viss del av 

underhållet fungerar, bland annat på kultur, utrustningens ålder, lokala föreskrifter och lagar.  
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver hur studien har genomförts och vilka metoder som har använts för att 

komma fram till resultaten. 

3.1 Studiens genomförande 
För att nå målet av arbetet har studiens resultatfas delats upp i tre huvudsakliga delsteg. Dessa 

illustreras i figur 3 och är nulägesbeskrivning, kartläggning av nyckeltal samt analys av 

kostnader och arbetssätt. Den teoretiska referensramen i kapitel 2 har legat som grund för alla 

delar i arbetet och har hjälpt att skapa förståelse för respektive del.  

 

Figur 3. Illustration av de olika faserna i studien. 

3.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien genomfördes i syfte att erhålla en vetenskaplig grund för arbetet och för att 

ge författarna relevant kunskap inom området. Information som använts är bland annat 

kurslitteratur och standarder kopplad till utbildningen Högskoleingenjör underhållsteknik vid 

Luleå Tekniska Universitet. Övrig information har samlats in från böcker, avhandlingar, 

forskningsartiklar, Scania IMs interna dokument samt internetsidor relevanta för ämnet.  

3.3 Datainsamling 
Det huvudsakliga data som samlats in och analyserats i studien är av typen sekundärdata. 

Sekundärdata är information som insamlats i ett annat syfte än studiens och inkluderar både 

kvalitativ och kvantitativ data (Saunders, Lewis och Thornhill, 2012). Enligt Saunders, Lewis 

och Thornhill (2012) finns det tre typer av sekundär data. Dokumentär sekundärdata är den 

första typen, denna inkluderar textmaterial från rapporter, möten, datasystem och andra källor 

men även också av video och röstinspelningar samt bilder och ritningar, vilka kan analyseras 

både kvantitativt och kvalitativt. Den andra typen baseras på frågeformulär och kallas 

enkätbaserad sekundärdata. Sekundärdata med multipla källor är tredje alternativet, dessa data 

kan vara en blandning av både dokumentär och enkätbaserad sekundärdata. En stor fördel vid 

användning av sekundärdata är tidsbesparingen då man kan lägga mer tid till analysen av data 

än till själva insamlingen (Saunders, Lewis och Thornhill, 2012). 

Primärdata har också samlats in och analyserats i arbetets gång, detta genom intervjuer, 

samtal och mailkontakt med anställda på Scania IM. Primärdata är sådant som till exempel 

kommer från fallstudier, enkäter, observationer och experiment som är speciellt framtagna för 

studien i fråga (Saunders, Lewis och Thornhill, 2012). 

3.4 Intervjuer  
Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade av typen kvalitativ. Den 

semistrukturerade intervjun karakteriseras av ett antal färdiga frågor som skall besvaras 

genom intervjuns gång men att personen som för intervjun kan, beroende på situationen 

bestämma vilken följd frågorna ska komma i. Denscombe (2009) menar att den 

semistrukturerade intervjun strävar efter att ”upptäcka” saker i mer komplexa frågor. 
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Intervjuerna inleddes med öppna frågor för att få en naturlig dialog. Ena författaren ställde 

intervjufrågorna och den andra antecknade ner allt som sades, båda författarna hade möjlighet 

att ställa följdfrågor vilket ofta fick den intervjuade att utveckla sina svar och författarna fick 

på så vis ut detaljer av intresse. Totalt intervjuades fyra stycken personer på cirka 40 minuter 

vardera. Intervjufrågorna finns bifogade i bilaga 2 och en sammanfattning av intervjuerna 

finns i bilaga 1. Utöver de formella intervjuerna fördes samtal med ett antal anställda, dessa 

personer fins nedskrivna i referenser. 

3.5 Källkritik 
För att stärka författarnas argument och få en korrekt bild av teorier etc. har det under 

datainsamlingsfasen använts flera olika källor. I den grad det går har författare och artiklar 

från de skriftliga källorna granskats, det som har kontrollerats är bland annat antalet citeringar 

och om författarna har fler publikationer. De standarder som har används för definitioner etc. 

är välanvända både i författarnas utbildning men även i industrin, där inkluderat Scania IM. 

Genom att ta del av intervjufrågorna samt sammanfattningen av intervjuerna, se bilaga 1 och 

2, kan information som använts från dessa kontrolleras.  
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4 Nulägesbeskrivning Scania IM 
Detta kapitel syftar till att besvara frågeställning 1 i inledningen: Hur arbetar Scania IM i 

Luleå med lagerläggning av reservdelar? Kapitlet inleds med en företagspresentation och 

beskriver sedan branschen för Scania IM samt hur de arbetar med underhåll. Slutligen 

presenteras en mer specifik beskrivning av hur de hanterar reservdelar och de nyckeltal som 

används i arbetet med reservdelar. Informationen grundar sig huvudsakligen på intervjuer 

samt data från Scania IMs intranät. 

4.1 Företagspresentation 
År 1891 grundades Vabis (Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje) för tillverkning av 

järnvägsvagnar, nio år senare, 1900, bildades Maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö för 

tillverkning av cyklar. Då dessa två företag, Vabis och Scania slogs ihop 1911 bildades 

dagens Scania under namnet Scania-Vabis (Scania, 2016). 

Scania är ett globalt företag med verksamheter spridda över hela världen, i figur 4 illustreras 

de länder där Scania finns närvarande för försäljning och service samt de städer där det finns 

produktionsenheter, produktionscentra samt forsknings och utvecklingsenheter. 

 

Figur 4. Världskarta över Scanias verksamheter (Scania IM intranät, 2016) 

Scania hade enligt deras årsredovisning för 2014 ca 42 000 medarbetare i 100 länder. De 

huvudsakliga produkterna sett över koncernen är olika slags motorer och tjänster samt 

fordonsproduktion i form av lastbilar och bussar. Scanias fordonsproduktion under 2014 

uppgick till 73 015 lastbilar och 6 767 bussar. Enligt årsredovisningen för 2014 hade de en 

nettoomsättning på 92 051 MSEK och ett rörelseresultat på 8 721 MSEK. 

Scania Industrial Maintenance AB 

Scania industrial maintenance AB, tidigare DynaMate AB, är ett helägt dotterbolag till 

Scania. Verksamheten startade som en underhållsavdelning inom Scania och år 2001 blev det 

ett eget bolag. Bolaget erbjuder tekniska produktionsstödjande tjänster inom industriella 
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projekt och produktions- och anläggningsunderhåll till deras enda kund Scania. Scania IM 

finns i Luleå, Oskarshamn och Södertälje. I Luleå erbjuder Scania IM dessa tjänster till 

Scaniaägda Ferruform där bland annat bakaxelbryggor, tvärbalkar och sidobalkar produceras. 

Ferruform äger anläggningen där bland annat maskiner, förråd och reservdelar ingår. Scania 

IM hade år 2015 ca 900 anställda runt om i Sverige och omsatte ca 1,6 miljarder SEK. 

SPS (Scania Production System)  

Scania har sedan 1990-talet arbetat enligt deras produktionsfilosofi SPS, Scania Production 

System. Arbetsgången i SPS illustreras i figur 5. 

 

Figur 5. Illustration av Scania Production System (Scania IM intranät, 2016) 

Syftet med SPS är att genom vissa förfaranden som att till exempel arbeta med ständiga 

förbättringar utveckla produktiviteten, stabiliteten och den övergripande kvalitén på Scanias 

produktionsanläggningar. SPS har tagits fram då en sådan produktionsfilosofi ansågs vara 

viktig för att Scania skulle bibehålla sin konkurrenskraft. Byggstenarna i figur 5 beskriver 

Scanias kärnvärden: kunden först, respekt för individen och eliminering av slöseri. Dessa 

tillämpas som en helhet till den övergripande filosofin som bygger på ett personligt ansvar 

och ledarskap allt för att skapa en arbetskultur att vara stolt över. Scania menar att 

implementeringen av SPS bidragit till omfattande förbättringar ända sedan det implementeras 

och arbetet med SPS beskrivs som “en resa utan slut” (Scania IM intranät, 2016). 

0,0,85,95@Target Cost 

De uppsatta prioriteringarna i mitten av figur 5 beskrivs och följs upp av en målsättning som 

Scania har på alla sina produktionsenheter, de har valt att kalla detta 0,0,85,95@Target Cost, 

se figuren nedan. 
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Figur 6. Illustration av Scanias målsättning 0,0,85,95@target cost (Scania IM intranät, 2016) 

Nedan presenteras en förklaring av målsättningen 

Första nollan står för noll olyckor med frånvaro, detta är för Scania det allra viktigaste 

mätvärdet och stora resurser läggs för att säkerställa alla arbetares säkerhet.  

Andra nollan står för noll brister i kvalitet. Skulle Scania leverera en produkt med bristande 

kvalitet blir konsekvenserna stora. Både i form av kostnader som uppstår då man drar tillbaka 

defekta produkter och av minskat förtroende för koncernen då Scania har ett rykte att leva upp 

till. Detta mätvärde har fått prioritering två av Scania. 

85 står för målsättningen att jobba mot ett OEE (Overall Equipment Effectiveness) på över 

85% sett över produktionsanläggningarna. Standarden ISO 22400 beskriver OEE som hur väl 

en tillverkningsenhet presterar i förhållande till sin avsedda kapacitet, ofta 365 dagar om året 

24 timmar per dag. OEE definierad i standarden beror av parametrarna tillgänglighet, kvalitet 

och effektivitet. Detta mätvärde har fått prioritering fyra av Scania. 

95 står för målsättningen att jobba mot ett Direct run på över 95% för 

produktionsanläggningarna. Direct run beskriver en avdelnings förmåga att producera artiklar 

utan kvalitetsstörningar som exempelvis resulterar i justeringar och kassationer. 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑟𝑢𝑛 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑜𝑑𝑘ä𝑛𝑑𝑎

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑜𝑑𝑘ä𝑛𝑑𝑎 + 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒
 

Detta mätvärde har fått prioritering tre av Scania. 

@Target Cost står för att alla tidigare nämnda mätvärden 0,0,85,95, skall uppnås till en så 

optimal kostnad som möjligt. 
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4.2 Branschen för Scania IM 
Scania IMs enda kund är Scanias produktionsenheter i Sverige, där de erbjuder tekniska 

produktionsstödjande tjänster inom industriella projekt samt produktions- och 

anläggningsunderhåll. Kort sagt utgörs Scanias underhållsorganisation av Scania IM. Scania 

IM jobbar hand i hand med produktionen. 

4.3 Underhåll 
Avsnittet syftar till att ge en förståelse för Scania IMs underhållsarbete genom en beskrivning 

av företagets underhållsorganisation samt underhållsstrategi. 

4.3.1 Underhållsorganisation 

I Luleå producerar Scaniaägda Ferruform bakaxlar, stötfångare samt tvär- och sidobalkar. 

Scania IM Luleå (QL) arbetar med underhåll av Ferruforms produktions- och 

anläggningsutrustning. Nedan i figur 7 illustreras den övergripande hierarkin för Scania IM i 

Luleå. 

 

Figur 7. Illustration av hierarkin i Scania IM  Luleå (Scania IM intranät, 2016) 

QL’s organisation är uppdelat i två huvudgrupper: QLU som ansvarar för det operativa 

underhållet och QLS som ansvarar för underhållsstöd. QLU är uppdelat efter Ferruforms 

produktionsavsnitt: Axel, Chassi och Sidobalk, samt anläggningsunderhåll som sköter 

underhållet för fastigheterna i Luleå. De olika underhållsavsnitten ansvarar för utförandet av 

de förebyggande- och avhjälpande underhållsåtgärder inom sitt ben. Det underhåll som inte 

genomförs av de olika QL-grupperna, operatörsunderhållet, planeras och förbättras av QL-

grupperna tillsammans med operatörerna för produktionen.  

Inom det stödjande QLS finns förrådsverksamheten, underhållsberedning (förebyggande 

underhålls- och reservdelsberedning), specialistunderhåll och smörjteknik. I Luleå finns även 



16 

 

en projektgrupp, QPL, som ansvarar för tjänster inom industriella projekt, främst 

byggnationer. 

4.3.2 Underhållsstrategi 

Scania introducerade i slutet av 2015 något som de kallar underhållsstrategi 2015+. De 

beskriver där översiktligt strategin för hur de skall arbeta med underhåll från anskaffningen 

till ersättningen av deras tillgångar. Scania IM hoppas att införandet av denna 

underhållsstrategi ska bidra till att uppnå de övergripande målen för all produktion. 

För att alla Scanias tillgångar ska uppfylla kraven för driftsäkerhet är det viktigt att upprätta 

väl genomtänkta FU-planer. En förebyggande underhållsplan eller förkortat FU-plan är den 

förebyggande delen i en underhållsplan. En underhållsplan är en strukturerad gruppering av 

uppgifter som inkluderar de aktiviteter, förfaringssätt, resurser och den tidsomfattning som 

behövs för att utföra underhåll på sina enheter (SS-EN-13306:2010).  

Även om man utformat en när till perfekt FU-plan kommer man att behöva använda sig av 

avhjälpande underhållsåtgärder vid småstörningar eller vid haverier någon gång i framtiden. 

Det viktiga är att man när något inträffar är väl förberedd och vet exakt hur man skall gå 

tillväga (Scania IM intranät, 2016). Det är ett fokus inom Scania att efter små störningar eller 

haverier gå till grunden av dessa och analysera varför de uppkom. Även regelbundet 

operatörsunderhåll är något som Scania lagt fokus på i sin underhållsstrategi. 

4.4 Underhållssystem 
För att nå sina underhålls- och produktionsmål har Scania under hösten 2015 gått över från ett 

IFS-baserat underhållssystem till Maximo (Ewa Nilsson, samtal, 2016). Scanias system 

omfattar, förutom underhåll, även förråds- och inköpsmoduler. Dessutom är systemet globalt. 

Målsättningen med systembytet är att ha en grund för gemensamma arbetssätt. Det arbetet har 

nu påbörjats. I första hand gäller det inom Sverige, för att sedan omfatta hela Scanias 

verksamhet globalt. Inför utrullningen av Maximo har följande huvudprocesser tagits fram: 

 Driftssäkerhetsprocessen 

 Förrådsprocessen inklusive anskaffning/inköp via förråd 

 Artikelberedningsprocessen, inklusive reservdelsberedning 

Detaljer i varje process har fortsatt att arbetas fram, men nu i en förvaltningsorganisation. I 

förrådsprocessen har största delen av arbetet omfattat inköpsfrågor, och för artikelberedning 

har största fokuset varit att ta fram ’gemensamma regler för beredning’, vilket blev klart i 

slutet av kvartal 1 2016 (Ewa Nilsson, samtal, 2016). Bytet av system har således inneburit att 

en del arbetssätt, uppföljningar och analyser som Scania IM hade innan systembytet 

fortfarande är under framtagning, vid tidpunkten för detta exjobbs utförande (Ewa Nilsson, 

samtal, 2016). 

4.5 Hantering av reservdelar 
Nedan beskrivs hur Scania IM hanterar reservdelar från att en ny maskin köps in till att den 

utrangeras. En förståelse för denna process utgör en grund för analysen av hur väl arbetssätten 

fungerar och hur de påverkar lagervärde för reservdelar samt anläggningens driftsäkerhet. 

Inledningsvis beskrivs syftet med artikelberedningsprocessen samt hur alla ingående faser ska 

fungera enligt Scania IMs rutiner. Därefter ges en beskrivning av förråds- och 

inköpsprocessen, där bland annat inventering, skrotning och övrig artikelvård ingår.   
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4.5.1 Artikelberedningsprocessen 

Syftet med att ha ett väl definierat arbetssätt för reservdelsberedning är att bereda in artiklar i 

Maximo med rätt artikeldata, för att underlätta lagerläggning och kommande inköp om behov 

uppstår. Alla reservdelar som tillhör en maskininvestering registreras således i systemet. 

Enbart en del av reservdelarna lagerläggs sedan på förrådet efter beslut. I beredningsarbetet 

ingår att säkra så att beredaren inte registrerar en artikel som redan finns, s.k. dubbletter. I 

figur 8 illustreras Scania IMs process för artikelberedning av reservdelar. 

 

Figur 8. Illustration av Scania IMs artikelberedningsprocess (Scania IM intranät, 2016) 

Ett mål för Scania IM är att detta flöde för de sex första faserna ej ska ta längre än 180 dagar. 

Den fasen som tar längst tid är fas 4 Inköpsberedning. Fas 2 kan även den ta lång tid om 

underlaget från maskinleverantören är undermåligt. För att gå vidare från en fas till den nästa 

är det viktigt att man uppfyllt alla krav för pågående fas (Ewa Nilsson, samtal, 2016). I 

artikelberedningsprocessen bestäms, ur erfarenhet, vilka artiklar som ska lagerläggas i 

förrådet samt beställningspunkterna och beställningskvantiteterna för dessa artiklar (Bilaga 1). 

Artikelberedningsfasen avslutas med att beslutade artiklar som ska lagerläggas på förrådet, 

aktiveras. Det betyder att de är klara för beställning. Enkelt kan man säga att en nyregistrerad 

artikel hädanefter behandlas som en befintlig artikel. I bilaga 3 finns en kortare beskrivning av 

respektive fas. 

4.5.2 Förrådsprocessen 

Dagen efter att en nyregistrerad artikel har aktiverats, kommer den upp i Maximos s.k. re-

orderbrevlåda, där den beställs på samma sätt som övriga befintliga artiklar. Förutom 

inköpsprocessen, så delas förrådsprocessen upp i sex huvudsakliga aktiviteter: 

 Materialuttag och retur av uttagen artikel 

 Godsmottagning och uppackning av beställda artiklar inklusive inleverans 

 Inventering 

 Skrotning 

 Byta lagerplats 

 Artikelvård (t.ex. justering av BP/BK, ändring av artikelstatus) 

Materialuttag och retur av uttagen artikel  

Tillvägagångssättet för uttagen sker antingen genom uttagsblankett, eller direkt i systemet mot 

arbetsordern. Överblivet material lämnas tillbaka till förrådet med uppgift om artikel- och 

arbetsordernummer. I Luleå sker reservdelsuttagen direkt i systemet av underhållsteknikerna i 

realtid. Övriga uttag av t.ex. förnödenheter sker via en uttagsdator, vars listor sedan matas in 

av förrådspersonalen. 

Inventering  

Inventering utförs i syfte att dels uppfylla lagkrav och dels erhålla saldosäkerhet (för att 

minska stilleståndstider vid akuta stopp). Inventeringen kan ske antingen genom riktad 

inventering eller då antalsdifferenser uppmärksammas i det löpande arbetet. Den riktade 
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inventeringen innebär att artiklarna i förrådet jämförs mot listor från systemet. 

Antalsdifferenserna justeras av förrådsmannen. De avvikelser som kan hittas i samband med 

inventeringen är bland annat differenser i antal, att artiklarna ligger på annan lagerplats eller 

att artiklarna inte hittas vid inventeringen. Även upptäckt av felaktig artikeldata förekommer 

som exempelvis avvikelser i typbeteckning (Ewa Nilsson, samtal, 2016). 

Målet inom Scania IM är att 100% av alla artiklar årligen ska inventeras, vilket Luleå 

uppfyllde 2014. I och med införandet av Maximo uppfylldes inte målet 2015. Fokuset i år är 

att nå målet, samt hitta avvikelser som eventuellt uppstått vid migrering av artikeldata (Ewa 

Nilsson, samtal, 2016). 

Skrotning 

För Scania IM är syftet med att ha en tydlig process för skrotning att erhålla ett lager 

bestående av endast kuranta artiklar (Scania IM intranät, 2016). Skrotningsprocessen för 

Scania IMs förråd i Luleå (som är under framtagning) beskrivs som en process i sex steg, 

nedan i figur 9 illustreras dessa steg. 

 

Figur 9. Illustration av Scania IMs skrotningsrutin i Luleå (Scania IM intranät, 2016) 

Nedan följer en kortare beskrivning av skrotningsprocessen för reservdelar 

Processen inleds med att en utredning enligt rutin dras igång. Skrotning kan bero på flera 

orsaker och således ligger olika rutiner bakom, exempel är: 

 Avyttringsutredning som är maskinägarens standard för att utreda om en maskin ska 

utrangeras, säljas eller vara kvar som backup-maskin  

 Arbetsgång vid mindre förändringar/modifieringar av produktionsutrustning där 

underhållsteknikerna uppmanas att rensa ut reservdelar som blir inaktuella i samband 
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med ombyggnation av utrustning. Förändringar/modifieringar kan även 

produktionsteknik ansvara för. 

Scania IM’s skrotningsrutin startar när en impuls om skrotning kommer dem tillhanda. Detta 

kan dels vara från produktionsteknik som ansvarar för Ferruforms avyttringsutredning, eller 

från underhållsteknikerna. 

Utredningen sker av reservdelsberedare och vid behov samråd med UH-ledning. Utredningen 

sammanställs sedan i uppföljningsfil, där det som behövs för att ta beslut finns nedskrivit. 

Nästa steg blir att gå igenom det lokala Artikel/Reservdels-forumet i syfte att lyfta fram vilka 

listor som är färdiga för beslut. En lista för beslut om skrotning ges till chef QLS och 

ekonomichef på Ferruform. Detta då det är Ferruform som äger lagret och en utskrotning 

således påverkar deras resultat. I nästa steg så genomför artikelberedaren i förrådet 

skrotningen i Maximo. Det sista steget blir att genomföra den fysiska skrotningen. Detta sker 

av RD-/Förrådsman beroende på om det är en reservdel eller ej. 

Enligt Ewa Nilsson (samtal, 2016) finns det i dagsläget brister i maskinägarens rutin för 

avyttringsutredning. En brist är att beslut om skrotning inte alltid tas av Ferruform och när ett 

beslut tas når inte informationen Scania IM. Om beslut tas att en maskin ska bli backup får ej 

Scania IM info om detta och kan då inte justera lagernivån. Resultatet är att skrotning av 

reservdelar uteblir.  

I rutinen som behandlar förändringar/modifieringar av maskiner säkras det att nya reservdelar 

finns på plats för att ha en säkrad drift. Bristen i denna rutin är att underhållstekniken eller 

produktionsteknik inte initierar utrensning av inaktuella reservdelar (Ewa Nilsson, samtal, 

2016). 

Byta lagerplats  

När en artikel ska flyttas till en annan lagerplats inom det egna förrådet måste man förutom att 

fysiskt flytta artikeln även byta plats på den i Maximo. Information om artikelnummer, 

förrådsplacering samt antal fylls i och efter att man har sparat är bytet av lagerplats färdigt. 

Artikelvård  

Artikelvård är en del i arbetet med de befintliga artiklarna. Arbetsuppgifter involverad i 

skötseln av befintliga artiklar är:  

 Fysiskt se till att artiklarna lagras på ett sätt som bibehåller deras funktion. Till detta 

har förråden snart till hjälp en handbok som heter Förrådstandard, som är under 

framtagning av centrala Förrådsteknik i Södertälje.  

 Arbete med trögrörliga artiklar, vilket innebär att en rapport fås ur underhållssystemet 

på artiklar som inte rört sig på 5 år. Dvs. varken haft uttag eller köpts hem. Scania har 

ett krav att trögrörliga artiklar ska utredas, vilket beskrivs i Scanias Financial Guide. 

Arbetssätt gällande de så kallade trögrörliga artiklarna är även det under framtagning. På 

grund av systembytet är det svårt att få ut rätt rapport i Maximo för att analysera dessa då 

enbart data för 3 år har migrerats över (Bilaga 1). Enligt Ewa Nilsson (samtal, 2016) saknas 

det även tydliga arbetssätt för hur analysen och beslut ska gå till om en trögrörlig reservdel 

kan skrotas eller ej, om utrustningen den tillhör fortfarande är i drift. 

En annan del av artikelvården är att besluta om en artikel ska ha automatisk beställningspunkt, 

eller enbart slutförbrukas. Rätt artikelstatus är också en viktig del i artikelvården. Till 
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artikelvård hör även översyn av BP/BK. I Luleå har förrådet inte haft ett riktad arbete att gå 

igenom detta löpande och saknar således både analysverktyg och erfarenhet att arbete med 

detta systematiskt (Ewa Nilsson, samtal, 2016). 

4.6 Nyckeltal inom Scania 
För att mäta hur olika delar av företaget presterar använder sig Scania av nyckeltal. Generellt 

kan nyckeltal användas i olika avseenden, från att mäta omsättningshastigheter i lager till 

antal olyckor med sjukfrånvaro. Nedan beskrivs endast de nyckeltal som är relevanta för 

denna studie och som är kopplade till lagervärdet för reservdelar. Nyckeltalen som beskrivs är 

viktiga för arbetet för att de ger en bild av hur väl underhållsorganisationen arbetar med 

reservdelar. 

4.6.1 Average inventory value of spare parts/Replacement Value machines 

Scania har en månadsrapport kallad ”Underhållsrapport” och i den rapporten redovisas 

nyckeltalet Inventory of spare parts/replacement value machines, se bild nedan. 

 

Figur 10. Urklipp från underhållsrapporten för nyckeltalet inventory of spare parts/ replacement value machines 

I Figur 10 kan man se att ingen rapportering av detta nyckeltal har räknas ut sedan september 

2015. Detta beror på att nyckeltalet inte har gått att ta fram sedan Maximo infördes. Senaste 

mätningen för Luleås del var 4,25%. I dagsläget bör nyckeltalet vara högre då fler reservdelar 

har lagerlagts sedan dess, samt att utskrotning av reservdelar inte har utförts sedan införandet 

av det nya underhållssystemet (Ewa Nilsson, samtal, 2016). 

Från ekonomiskt håll inom Scania har det nämnts att lagervärdet för de lagerlagda 

reservdelarna skall vara 4% av tillgångens (maskinens) återanskaffningsvärde. Dock finns 

ingen tydlig känd motivering vad det målvärdet grundar sig på, vilket är en del av exjobbet att 

ta reda på (Bilaga 4). 

4.6.2 Återfyllnadsvärde och beläggningsgrad 

Ett nyckeltal kopplat till förrådet som Scania IM använder sig av är återfyllnadsvärde. 

Återfyllnadsvärdet är det teoretiska maxvärde som lagret vid en angiven tidpunkt kan vara 

med avseende på beställningspunkt, beställningskvantitet och genomsnittlig kostnad. Se 

formeln nedan. 
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Å𝑡𝑒𝑟𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = ∑((𝑅𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 + 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦) ∗ 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡) 

Återfyllnadsvärdet är enligt Scania IM inget standardiserat mått att räkna på utan något som 

de arbetat fram med bakgrund av problematiken med höga lagervärden. De anser att måttet 

inte bör ses som definitivt utan att det i första hand ska användas i kombination med 

traditionellt lagervärde. Den största problematiken med måttet är att det i dagsläget endast kan 

beräknas ett nulägesvärde eftersom de inte spårar historik på 

beställningspunkt/beställningskvantitet över tid (Edvin Bergqvist, E-mail).  

En annan term direkt kopplad till återfyllnadsvärdet är beläggningsgraden. Beläggningsgraden 

är den kvot som visar på hur mycket det faktiska lagervärdet skiljer sig från 

återfyllnadsvärdet. Se formeln nedan. 

𝐵𝑒𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 = 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒/Å𝑡𝑒𝑟𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

Nedan, i figur 11 illustreras termerna återfyllnadsvärde och beläggningsgrad. Figuren är tagen 

från en månadsrapport från Scania IM och i resultatet analyseras värdena från denna figur. 

 

Figur 11. Illustration av återfyllnadsvärde (fiktiva värden baserade på månadsrapport förråd Scania IM Luleå april 2016) 
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5 Resultat och diskussion 
I detta kapitel presenteras och diskuteras de resultat som kommit fram under arbetets gång. 

Kapitlet inleds med att beskriva resultat kopplade till lagervärden och värden på det nyckeltal 

som tidigare tagits upp. Vidare analyseras lagervärdet och kapitlet beskriver brister i 

arbetssätt där nulägesbeskrivningen har analyserats med hjälp av teorin. Avslutningsvis 

presenteras en kartläggningen av det nyckeltal som legat i centrum i arbetet. 

5.1 Lagervärden och nyckeltal 
I kommande underrubriker presenteras och diskuteras resultat kopplade till de uträkningar 

som gjorts angående uppdelningen av lagervärden och nyckeltal. På grund av sekretess 

används fiktiva siffror för lagervärden och återanskaffningsvärden. Dessa är baserade på 

verkliga värden som har multiplicerats med en godtycklig faktor. 

5.1.1 Totala lager- och återanskaffningsvärden 

I kapitel 4.6.1 nämns att Scania inte kunnat beräkna nyckeltalet, inventory value of spare 

parts/replacement value machines, sedan införandet av deras nya underhållssystem Maximo. I 

denna underrubrik presenteras metoden för hur man kan räkna ut detta nyckeltal och resultatet 

av uträkningen. Informationen om lagervärdet för reservdelarna är direkt hämtade från en 

rapport i Scanias underhållssystem, IBM Maximo, se figur 12. 

 

Figur 12. Rapport Lagervärde, artikellista från Maximo 

Informationen från Maximo som innehöll artikelnummer och lagervärde för alla reservdelar 

på förrådet i Luleå exporterades till ett Excelark där de totala lagervärdena räknades ut. 

Författarna fick fram att reservdelslagret bestod av reservdelar för ca 73 miljoner SEK, se 

tabell 3. 

Återanskaffningsvärdena för anläggningen fick författarna tillhanda av Ferruforms 

ekonomiavdelning i form av ett Exceldokument. Detta dokument innehöll 

återanskaffningsvärden för alla Ferruforms tillgångar (maskiner, faciliteter och 

kringutrustning). Författarna fick det totala återanskaffningsvärdet till ca 1,59 miljarder SEK, 

se tabell 3. 
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En sammanställning av det totala lagervärdet för reservdelar och det totala 

återanskaffningsvärdet för Ferruforms tillgångar presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 3. Lagervärden för reservdelar och totalt återanskaffningsvärde (fiktiva värden) 

Totalt lagervärde reservdelar (SEK) 72 727 070 

Återanskaffningsvärde totalt (SEK) 1 599 354 721 

 

Med siffrorna från tabell 3 i kombination med definitionen av nyckeltalet E7 (tabell 2 kapitel 

2.5), beräknas nyckeltalet, 𝐾𝑃𝐼𝑡𝑜𝑡, enligt : 

𝐾𝑃𝐼𝑡𝑜𝑡 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟

Å𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
=

72 727 070

1 599 354 721
∗ 100 = 4,55%  

Det övergripande nyckeltalet för hela anläggningen ligger alltså på 4,55%. 

5.1.2 Uppdelning av lagervärden per underhållsavdelning 

I problembeskrivningen för arbetet (Bilaga 4) framgår att Scania tidigare inte har delat upp 

lagervärden för reservdelar på olika underhållsavdelningar. Scania IM i Luleå vill göra denna 

uppdelning för att underhållsavdelningarna ska få ett stöd i sitt driftssäkerhetsarbete. (Daniel 

Agrér, samtal, 2016). För att de i fortsättningen skall kunna analysera och följa utvecklingen 

av nyckeltalet per underhållsavdelning presenteras metoden för hur uppdelningen skett 

tillsammans med resultatet av uppdelningen. 

I Luleå är underhållsavdelningarna organiserade likadant som produktionsavsnitten. 

Reservdelar kopplade till inventarier på en produktionsavdelning kan därmed enkelt kopplas 

till en underhållsavdelning. För enkelhetens skull nämns, i texten, enbart kopplingen mot 

underhållsavdelningarna. 

För att dela upp värdet av reservdelarna per underhållsavdelning kategoriserade författarna det 

totala lagervärdet för reservdelarna (tabell 3) i två olika kategorier, dessa var unika 

reservdelar och icke-unika reservdelar. De unika reservdelarna är enbart kopplade mot en 

inventarie medan de icke-unika reservdelarna är kopplade mot flera inventarier. Författarna 

gjorde denna uppdelning då de unika reservdelar gick att direkt koppla mot respektive 

underhållsavdelning vilket inte gick för de icke-unika reservdelarna. Informationen om de 

unika reservdelar togs ut genom en rapport i Maximo, se figur 13.  
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Figur 13. Rapport för unika reservdelar i Maximo 

Rapporten innehöll artikelnummer på alla unika reservdelar, vilken underhållsavdelningen de 

var kopplade mot och vilket lagervärde de hade, informationen exporterades till ett Excelark 

för uträkning. Författarna kom fram till att det totala värdet för unika reservdelar uppgick till 

ca 41 miljoner SEK. För att få ut det totala värdet av de icke-unika reservdelarna 

subtraherades värdet av alla reservdelar mot värdet för de unika reservdelarna. Båda resultaten 

finns presenterade i tabell 4. 

Tabell 4. Lagervärde för reservdelar totalt samt uppdelat på unika och icke-unika reservdelar (fiktiva värden) 

Totalt lagervärde reservdelar (SEK) 72 727 070 

Unika reservdelar (SEK) 41 275 475 

Icke-unika reservdelar (SEK) 31 451 595 

 

Listan med återanskaffningsvärdena innehöll vilken underhållsavdelning varje tillgång var 

kopplad mot. Författarna behövde från den listan få ut hur fördelningen mellan 

underhållsavdelningarna såg ut, detta gjordes genom användningen av en pivot tabell i Excel. 

Listan för de unika reservdelarna innehöll också den vilken underhållsavdelning reservdelarna 

var kopplade mot. Där användes på samma sätt som för återanskaffningsvärdena en pivot 

tabell för att få ut fördelningen mellan underhållsavdelningarna. Båda fördelningarna 

presenteras i tabell 5. 

Tabell 5. Fördelning av unika reservdelskostnader och återanskaffningsvärden per underhållsavdelning (fiktiva värden) 

UH-avd. Unika reservdelar (SEK) Återanskaffningsvärde (SEK) 

Fastighet 299 189 48 516 446 

Axel 15 598 007 596 770 798 

Chassi 7 871 475 545 498 019 

Sidobalk 17 211 104 389 356 722 

Övriga 295 700 19 212 738 

Totalt 41 275 475 1 599 354 721 
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Det som saknas i tabell 5 för att kunna beräkna nyckeltalet per underhållsavdelning är värdet 

för de icke-unika reservdelarna per underhållsavdelning. Då man från Maximo inte kunde få 

ut värdet av dessa gjordes en uppskattning av hur stor del varje underhållsavdelning använder. 

För att först och främst identifiera vilka de icke-unika reservdelarna var använde sig 

författarna av listorna för alla artiklar och unika artiklar. Dessa två listor jämfördes i Excel 

och resultatet blev att författarna identifierade alla icke-unika reservdelar, en förenkling av 

detta moment illustreras i tabell 6. 

Tabell 6. Förenkling av moment för att få ut de icke-unika reservdelarna 

Unika reservdelar Alla reservdelar Icke-unika reservdelar 

90001 90001 90003 

90002 90002 90005 

90004 90003 90007 

90006 90004 90008 

90009 90005   

  90006   

  90007   

  90008   

  90009   

 

För att se på användningen av de icke-unika reservdelarna valde författarna att hämta ut alla 

registrerade materialuttag som genomförts på anläggningen sedan Maximo implementerades, 

från september 2015 till april 2016. Rapporten från Maximo illustreras i figur 14. 

 

Figur 14.  Rapport för materialuttag i Maximo 

Rapporten för materialuttag registrerade i Maximo innehöll artikelnummer för det som 

plockats ut, värdet för artiklarna som plockats ut och till vilken underhållsavdelning uttagen 

var kopplad till. Informationen som fanns i listan för materialuttag möjliggjorde att man 

kunde kontrollera listan av icke-unika reservdelar mot listan för materialuttag. Då fick man ut 
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kostnaden för icke-unika reservdelar kopplade till vilken underhållsavdelning de använts 

under de senaste åtta månaderna, se tabell 7 för en förenkling av detta moment. 

Tabell 7.  Förenkling av moment att få ut kostnaden för materialuttag för icke-unika reservdelar 

Alla materialuttag   Materialuttag icke-unika reservdelar 

Art.Nummer UH-Avd. Kostnad 

Icke-unika 

reservdelar Art.Nummer UH-Avd. Kostnad 

90001 Axel 3000 90003 90003 Axel 1000 

90001 Chassi 3000 90005 90003 Axel 1000 

90003 Axel 1000 90007 90005 Fastighet 2000 

90003 Axel 1000 90008 90007 Övrigt 1000 

90004 Sidobalk 5000   90008 Axel 9000 

90005 Fastighet 2000         

90007 Chassi 1000         

90007 Övrigt 1000         

90008 Axel 9000         

90009 Sidobalk 7000         

 

Författarna kunde då de identifierat materialuttagen för icke-unika reservdelarna räkna ut de 

totala värdena för materialuttag per underhållsområde över den analyserade tiden, dessa 

presenteras i tabell 8. I tabell 8 bestämdes även kvoten för hur stort värde av de icke-unika 

reservdelarna varje underhållsavdelning använt. 

Tabell 8. Andel av totalt lagervärde för icke-unika reservdelar per underhållsavdelning (fiktiva värden) 

UH-avd. Värde 

reservdelar 

(SEK) 

Andel av totalt 

värde för 

reservdelar 

Andel av totalt 

värde för 

reservdelar (%) 

Fastighet 49 190 0,01 0,72 

Axel 3 819 309 0,56 55,69 

Chassi 964 249 0,14 14,06 

Sidobalk 1 726 128 0,25 25,17 

Övriga 299 056 0,04 4,36 

Totalt 6 857 931 1,00 100% 

 

Andel av totalt värde för icke-unika reservdelar kopplade till materialuttag (𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑈𝐻𝑎𝑣𝑑) 

tillsammans med totala lagervärdet för icke-unika reservdelar (𝐼𝑈𝑅) från tabell 4 används för 

att dela upp lagervärdena för icke-unika reservdelar på respektive underhållsavdelning 

(𝐼𝑈𝑅𝐾𝑈𝐻𝑎𝑣𝑑). 

𝐼𝑈𝑅𝐾𝑈𝐻𝑎𝑣𝑑 = 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑈𝐻𝑎𝑣𝑑 ∗ 𝐼𝑈𝑅 

𝐼𝑈𝑅𝐾𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝐼𝑈𝑅 = 0,0072 ∗ 31 451 595 = 225 592 (SEK) 

𝐼𝑈𝑅𝐾𝐴𝑥𝑒𝑙 = 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐴𝑥𝑒𝑙 ∗ 𝐼𝑈𝑅 = 0,5569 ∗ 31 451 595 = 17 515 976  (SEK) 

𝐼𝑈𝑅𝐾𝐶ℎ𝑎𝑠𝑠𝑖 = 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐶ℎ𝑎𝑠𝑠𝑖 ∗ 𝐼𝑈𝑅 = 0,1406 ∗ 31 451 595 = 4 422 203 (SEK) 

𝐼𝑈𝑅𝐾𝑆𝑖𝑑𝑜𝑏𝑎𝑙𝑘 = 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑆𝑖𝑑𝑜𝑏𝑎𝑙𝑘 ∗ 𝐼𝑈𝑅 = 0,2517 ∗ 31 451 595 = 7 916 306 (SEK) 
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𝐼𝑈𝑅𝐾Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 = 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 ∗ 𝐼𝑈𝑅 = 0,0436 ∗ 31 451 595 = 1 371 519 (SEK) 

Värdena från uträkningarna ovan sattes ihop tillsammans med tabell 5 och bildade tabell 9. 

Tabell 9. Lagervärden för unika och icke-unika reservdelar samt återanskaffningsvärde per underhållsavdelning (fiktiva 

värden) 

UH-avd. Unika reservdelar 

(SEK) 

Icke-unika 

reservdelar (SEK) 

Återanskaffningsvärde 

(SEK) 

Fastighet 299 189 225 592 48 516 446 

Axel 15 598 007 17 515 976 596 770 798 

Chassi 7 871 475 4 422 203 545 498 019 

Sidobalk 17 211 104 7 916 306 389 356 722 

Övriga 295 700 1 371 519 19 212 738 

Totalt 41 275 475 31 451 595 1 599 354 721 

 

Med värdena från tabellen ovan tillsammans med definitionen av nyckeltalet E7 (tabell 2 

kapitel 2.5), beräknas nyckeltalet nedbrutet på respektive underhållsavdelning enligt: 

𝐾𝑃𝐼𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡

Å𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
=

299 189 + 225 592

48 516 446
∗ 100 = 1,08% 

𝐾𝑃𝐼𝐴𝑥𝑒𝑙 =
𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟 𝐴𝑥𝑒𝑙

Å𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝐴𝑥𝑒𝑙
=

15 598 007 + 17 515 976

596 770 798
∗ 100 = 5,55% 

𝐾𝑃𝐼𝐶ℎ𝑎𝑠𝑠𝑖 =
𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟 𝐶ℎ𝑎𝑠𝑠𝑖

Å𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑠𝑠𝑖
=

7 871 475 + 4 422 203

545 498 019
∗ 100 = 2,25% 

𝐾𝑃𝐼𝑆𝑖𝑑𝑜𝑏𝑎𝑙𝑘 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑑𝑜𝑏𝑎𝑙𝑘

Å𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑑𝑜𝑏𝑎𝑙𝑘
=

17 211 104 + 7 916 306

389 356 722
∗ 100 = 6,45% 

𝐾𝑃𝐼Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎

Å𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎
=

295 700 + 1 371 519

19 212 738
∗ 100 = 8,62% 

5.1.3 Sammanställning av lagervärden, återanskaffningsvärden och nyckeltal 

I tabellen nedan presenteras en sammanställning av lagervärden, återanskaffningsvärden och 

nyckeltal sett över hela anläggningen och nedbrutet per underhållsområde. 

Tabell 10. Sammanställning av lagervärden, återanskaffningsvärde och nyckeltal (fiktiva värden) 

Uh-avd 

 

Återanskaffningsvärde 

(SEK) 

Lagervärde (SEK) KPI (%) 

  Unika Icke-unika Unika Icke-unika Totalt 

Fastighet 48 516 446 299 189 225 592 0,62 0,46 1,08 

Axel 596 770 798 15 598 007 17 515 976 2,61 2,94 5,55 

Chassi 545 498 019 7 871 475 4 422 203 1,44 0,81 2,25 

Sidobalk 389 356 722 17 211 104 7 916 306 4,42 2,03 6,45 

Övrigt 19 212 738 295 700 1 371 519 1,54 7,14 8,68 

Totalt 1 599 354 721 41 275 475 31 451 595 2,58 1,97 4,55 

 

Uppdelningen som visas i tabell 10 var det som Scania IM i Luleå ville få ut. Resultaten 

diskuteras i underrubrikerna nedan. 
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Framtagande av lagervärden totalt samt uppdelat per underhållsavdelning 

Den metod som använts för att ta fram lagervärdena för reservdelar bör ses som ett förslag på 

ett möjligt tillvägagångssätt. De totala lagervärden som har tagits fram baseras till stor del på 

data från färdiga rapporter som har genererats i Maximo. Samma sak gäller för totala 

lagervärden uppdelat på unika och icke-unika reservdelar. Då det gäller uppdelningen av 

lagervärden för reservdelar på underhållsavdelningarna är det endast för de unika 

reservdelarna som uppdelningen kan förväntas stämma med verkligheten. Detta då 

lagervärdena för de unika reservdelarna kan plockas ut i en rapport från Maximo. Den metod 

som vi har använt för att ta dela upp lagervärdena för icke-unika reservdelar baseras på hur 

stor del av uttagen från förrådet som varje underhållsavdelning stått för under en begränsad 

tidperiod. Resultatet blir alltså en uppskattning som kan skilja sig från hur det ser ut i 

verkligheten. 

Lagervärden och nyckeltal  

Det totala lagervärdet för reservdelar beräknades till 4,55% av återanskaffningsvärdet för 

anläggningen. Detta är en ökning då värdet låg på 4,25% vid införandet av Maximo, se figur 

10 (kapitel 4.6.1). Resultatet visar även att lagervärdet för reservdelar skiljer sig mellan de 

olika underhållsavdelningarna. Av de produktionsrelaterade underhållsavdelningarna (axel, 

chassi och sidobalk) ligger axel högst i totalt lagervärde för reservdelar medan sidobalk har ett 

högre värde på nyckeltalet.  
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5.2 Arbetssätt 
I detta kapitel presenteras och diskuteras resultat kopplade till hur Scania IM i Luleå kan 

förbättra sina arbetssätt för att minska företagets lagervärden. Kapitlet tar först upp arbetssätt 

som rör artikelberedningsprocessen för att sedan gå in på förrådsprocessen, vilka beskrivs 

närmare i kapitel 4.5. I slutet av kapitlet diskuteras hur förändringarna kan påverka 

driftsäkerheten för produktionen. 

Artikelberedningsprocessen 

Scania IM har generellt sett ett väl definierat arbetssätt för reservdelsberedning vilket beskrivs 

närmare i kapitel 4.5.1. Enligt reservdelsberedningsprocessen ska bristkostnadskalkyl 

användas när beslut ska tas (Bilaga 3). Denna kalkyl fungerar inte i praktiken då det i stort sett 

blir köp på alla artiklar (Ewa Nilsson, samtal, 2016). Av denna anledning saknas tydliga 

riktlinjer för hur man ska avgöra vilka reservdelar som ska finnas i förrådet och vilka som ska 

beställas hem vid behov. En möjlig förbättring av processen är att införa arbetssätt för att 

systematiskt dela upp och klassificera reservdelar beroende på hur pass kritiska de är för 

produktionen. Exempelvis menar Braglia, Grassi och Montanari (2004) att sådana 

förbättringar kan leda till lägre lagerkostnader och ökad fabriksprestanda.  

Ett sätt att förbättra underlaget för beslut angående vilka reservdelar som ska finnas i förrådet 

är genom att arbeta med ABC-analys (Segerstedt, 2008), vilken beskrivs närmare i kapitel 

2.4.1. Detta är den mest kända metoden för att klassificera maskiner och tillhörande 

reservdelar men den klassiska varianten har visat sig innehålla vissa brister. Och därför har 

bland andra Braglia, Grassi och Montanari (2004) föreslagit en förbättrad metod för 

klassificering som i deras fallstudie resulterade i bland annat färre reservdelar i lager. Det som 

skiljer deras metod från den klassiska är att den tar hänsyn till flera parametrar som kan 

påverka klassificeringen av en reservdel, exempelvis tar den hänsyn till säkerhet och miljö 

samt bristkostnad. 

Hos en av beredningsgrupperna i Södertälje sker arbete med att förbättra 

underhållsberedningen som är en del av artikelberedningsprocessen, se figur 8 (Oskar 

Jönsson, samtal, 2016). Flera likheter finns mellan metoden som är tänkt att användas i nämnd 

beredningsgrupp och den som beskrivs av Braglia, Grassi och Montanari (2004). Bland annat 

startar processen med en nedbrytning av utrustningen, maskinerna klassificeras, val av 

underhållsstrategi görs och sedan tas beslut om laggerläggning. Oskar Jönsson, Gruppchef 

QCME Underhållsteknik, betonar vikten av att först veta vilken underhållsstrategi som ska 

användas innan man besluter om lagerläggning. 

Förrådsprocessen 

Scania IM arbetar med att ta fram ett arbetssätt för trögrörliga artiklar, dvs. artiklar som inte 

har rörts under en viss tidsperiod. Att särskilt arbeta med trögrörliga artiklar är viktigt 

eftersom att en brist av dessa ofta kan leda till stora ekonomiska förluster samtidigt som de 

sällan används (Kennedy, Patterson och Fredendall, 2002). En lösning för att optimera 

lagerkostnader för trögrörliga artiklar har tagits fram av Hanevald och Teunter (1997). Deras 

metod tar hänsyn till att reservdelar ofta är billigare vid tiden då en maskin köps in och därför 

delas inköpsstrategin upp i två delar. Den första behandlar hur många reservdelar som ska 

köpas in från början och den andra beskriver strategin för maskinens kvarvarande livstid.  

Enligt Hanevald och Teunter (1997) bör strategin ta hänsyn till förväntat antal haverier under 

maskinens livslängd. Storhagen (1995) menar dock att det kan vara svårt att prognosticera 



30 

 

framtida förbrukning av reservdelar just på grund av svårigheter med att uppskatta hur ofta en 

maskin kommer haverera. Svårigheter med uppskattningen beror dels på att det ofta saknas 

historiskt data för trögrörliga artiklar och då de sällan används är det inte alltid lätt att samla 

in ny data (Mitchell, 1962). Det positiva med den metod som beskrivs av Haneveld och 

Teunter (1997) är att den kan anpassas under en maskins livslängd och att den även är 

applicerbar på så kallade försäkringsreservdelar. Metoden kan därmed vara av intresse för 

Scania IM att titta närmare på i sitt fortsatta arbete med att ta fram arbetssätt för trögrörliga 

artiklar. Metoden förutsätter dock att ledtiden för reservdelen är kort jämfört med dess 

livslängd. 

Skrotning av reservdelar 

Enligt TPM (kapitel 2.2.3) som är den underhållsstrategi som Scanias verksamhet bygger på 

är en viktig aktivitet att skapa en ren och organiserad arbetsplats för att personalen ska kunna 

hitta reservdelar snabbt. Något som är extra viktigt vid just avhjälpande underhåll. Maskiner 

som inte längre används och reservdelar till dessa maskiner, som inte kan användas i annan 

utrustning, måste därför skrotas eller säljas. 

Scania IM i Luleå har uppmärksammat att skrotning av reservdelar ibland uteblir. Detta då en 

maskin ska utrangeras, säljas, vara kvar som backup-maskin eller har modifierats, se kapitel 4. 

Anledning till att skrotning uteblir då en maskin ska utrangeras, säljas eller vara kvar som 

backup-maskin är att beslut om skrotning av maskin inte alltid tas av Ferruform och när ett 

beslut tas så når inte alltid informationen Scania IM (Ewa Nilsson, samtal, 2016). Bristen i 

rutinen vid modifikation av maskiner är att underhållstekniken eller produktionsteknik inte 

initierar utrensning av inaktuella reservdelar (Ewa Nilsson, samtal, 2016). Därför tycker vi att 

man tillsammans med Ferruform bör gå igenom och tydliggöra rutinerna för skrotning. 
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5.2.1 Driftsäkerhet 

 

Figur 15. Illustration av kopplingen mellan driftsäkerhet och reservdelar  

Figuren ovan är inte komplett då den endast är tänkt att illustrera kopplingen mellan 

driftsäkerhet och reservdelar. Att underhållssäkerheten ofta mäts i Mean Waiting Time 

(MWT) och påverkar driftsäkerheten, som mäts med tillgänglighet, förklaras närmare i kapitel 

2.1. För att bestämma MWT mäter man väntetiden från att ett fel upptäcks tills maskinen åter 

är igång minus reparationstiden (Nissen et al. 2010). Det är även av betydelse att återigen 

nämna att Scania arbetar med OEE som beror av tillgänglighet, kvalitet och effektivitet. Ett 

högt OEE kräver ett högt värde på alla tre parametrar. Kopplingen mellan 

reservdelshanteringen, driftsäkerheten samt Scanias övergripande mål blir då något tydligare. 

Från ett driftsäkerhetsperspektiv är det viktigt att hanteringen av reservdelar sker på ett sätt 

som möjliggör en låg MWT. Vid avhjälpande underhåll innebär detta först och främst att 

reservdelarna som behövs finns i lager, att de går snabbt att ta fram och är av god kvalitet. 

Med utgångpunkt i dessa tre aspekter diskuteras de arbetssätt som tagits upp i början av 

kapitlet. Detta då lagerläggningen av reservdelar hos Scania IM främst syftar till att tillgodose 

underhållsorganisationen med reservdelar vid just avhjälpande underhåll (Bilaga 1). Braglia, 

Grassi och Montanari (2004) menar att klassificeringen syftar till att hålla tillräckligt med 

reservdelar i förrådet samtidigt som hänsyn tas till att lagerläggning av reservdelar både tar 

plats och är kostsamt. Att särskilt arbeta med trögrörliga artiklar bör påverka driftsäkerheten 

på ett liknande sätt. 

Att arbeta med klassificering av reservdelar kan ha en effekt på driftsäkerheten då det 

tydliggör vilka reservdelar som är kritiska i produktionen. På så sätt kan organisationen på ett 

systematiskt sätt arbeta för att just dessa reservdelar ska finnas tillgängliga. Detta tillsammans 

med ett fungerande arbetssätt för skrotning innebär att antalet reservdelar i lagret kan minskas 

vilket frigör resurser som istället kan läggas på exempelvis artikelvård. Den fysiska 

artikelvården kan vara ett sätt att säkerställa att de reservdelar som lagerlagts håller god 

kvalitet. Färre reservdelar kan också förbättra möjligheten att placera reservdelar på ett 

systematiskt sätt för att snabbt kunna nå och hitta dem. Exempelvis skulle unika reservdelar 

kunna placeras i anslutning till maskinen de tillhör.  
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5.3 Sänkning av lagervärden 
I kommande underrubriker analyseras det om genom införanden av förbättringar i arbetssätt 

hos Scania IM, anses vara möjligt att sänka lagervärdet för reservdelar. På grund av sekretess 

används fiktiva siffror för lagervärden och återanskaffningsvärden. Dessa är baserade på 

verkliga värden som har multiplicerats med en godtycklig faktor. 

5.3.1 Sänkning av nyckeltalet till målnivån 

Scania har som nämnt i kapitel 4.6.1 en målnivå på nyckeltalet, inventory value of spare 

parts/replacement value machines, på 4%. Nedan genomförs en beräkning för vilket 

lagervärde i SEK man behöver komma ned till för att sänka nyckeltalet från det de är nu, 

4,55% (tabell 10), till målnivån på 4%. Återanskaffningsvärdet som används i uträkningen 

återfinns i tabell 3, detta tillsammans med definitionen för nyckeltalet E7 (tabell 2 kapitel 2.5) 

ger: 

4(%) =
𝑋

1 599 354 721
∗ 100 

𝑋 = 4(%) ∗
1 599 354 721

100
 

𝑋 = 63 974 189 𝑆𝐸𝐾 

Kommer Scania IM i Luleå ner till ett lagervärde för reservdelar på ca 63,9 miljoner SEK 

hamnar nyckeltalet enligt uträkningarna ovan på 4%. Detta skulle innebära en sänkning i 

lagervärde för reservdelar enligt: 

72 727 070 − 63 974 189 = 8 752 881 𝑆𝐸𝐾 

En sänkning på ca 8,8 miljoner SEK i lagervärde för reservdelar skulle alltså resultera i att 

nyckeltalet hamnar på 4%. 

5.3.2 Sänkning av nuvarande lagervärde 

De åtgärder som har möjlighet att sänka lagervärdet har delats in i tre kategorier Steg 1, Steg 

2 och Steg 3. Steg 1 är åtgärder som på kort sikt kan genomföras. Steg 2 bör implementeras 

då Steg 1 är klar och Steg 3 är åtgärder som på lång sikt kan implementeras. 

Steg 1 

En av förändringarna i arbetssätt (kapitel 5.2) behandlade skrotning av reservdelar till 

maskiner som ej längre används alls (utrangerade maskiner) eller används sällan som backup-

maskiner. Genom att titta på hur stort lagervärde för reservdelar som är kopplade till dessa 

maskiner genomfördes ett räkneexempel. Detta för att undersöka i vilken utsträckning 

lagervärdet och följaktligen nyckeltalet påverkas av skrotningen. 

Författarna fick en lista med utrangerade- och backup-maskiner av Scania IM. Genom analys 

i Maximo och Excel kunde lagervärden för dessa maskiner tas fram och delas upp på 

underhållsavdelningarna, se tabell 11. Viktigt att nämna är att analysen bara innefattar unika 

reservdelar kopplade till maskinerna. 
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Tabell 11. Lagervärde för reservdelar samt återanskaffningsvärden uppdelat på underhållsavdelningarna (fiktiva värden) 

Uh-avd. Lagervärde unika reservdelar 

Axel 4 390 622 

Chassi 126 929 

Sidobalk 192 248 

Totalt 4 709 799 

 

Från tabell 11 fås att de unika reservdelarna för utrangerade- och backup-maskiner som finns 

på Scania IM i Luleå har ett totalt lagervärde på ca 4,7 miljoner SEK. Om alla unika 

reservdelar som är kopplade till utrangerade och backup-maskiner skrotas erhålls ett 

nyckeltalsvärde enligt definitionen E7 (tabell 2 kapitel 2.5) på: 

𝐾𝑃𝐼 =
72 727 070 − 4 709 799

1 599 354 721 
∗ 100 = 4,25% 

En annan av förbättringarna i arbetssätt (kapitel 5.2) behandlade skrotning av reservdelar vid 

förändringar/modifikationer i befintliga maskiner. En kvalificerad bedömning av QLS 

underhållsavdelning är att det finns ett lagervärde på minst 3,8 miljoner SEK (OBS fiktiv) av 

unika reservdelar som vid en modifikation/förändring blivit inaktuella (Ewa Nilsson, samtal, 

2016). Skulle det ske en utskrotning av dessa erhålls ett nyckeltalsvärde enligt definitionen E7 

(tabell 2 kapitel 2.5) på: 

𝐾𝑃𝐼 =
72 727 070 − 4 709 799 − 3 800 000

1 599 354 721 
∗ 100 = 4,02% 

Utför man båda skrotningsåtgärderna skulle det innebära en total sänkning i lagervärde på: 

4 709 799 + 3 800 000 = 8 509 799 𝑆𝐸𝐾 

Vilket kan jämföras med den sänkning på ca 8,8 miljoner SEK (kapitel 5.3.1) som behövdes 

för att sänka nyckeltalet till 4%. 

Steg 2 

Åtgärderna ovan tar bara upp unika reservdelar. Att på något sätt se över beställningspunkter 

och beställningskvantiteter för icke-unika reservdelar kopplade till modifierade-, utrangerade- 

och backup-maskiner är en aktivitet som kan genomföras och som har potential att sänka 

lagervärdet ytterligare. Underlag för att uppskatta hur mycket det skulle kunna sänka 

lagervärdet har inte tagits fram i detta arbete. 

Steg 3 

Att ta fram ett nytt arbetssätt för klassificering av reservdelar (kapitel 5.2) har också möjlighet 

att sänka lagervärdet. Detta är dock ett arbete som kräver nya analysmetoder och arbetssätt 

och är därför något som tar längre tid att implementera. Två arbetssätt kopplade till 

artikelvården som har möjlighet att sänka lagervärdet men som också först på lång sikt kan 

implementeras är arbete med trögrörliga artiklar (kapitel 5.2) och att kontinuerligt arbeta med 

uppdateringar av beställningspunkter och beställningskvantiteter av alla reservdelar. I Luleå 

har förrådet inget riktat arbete att löpande uppdatera beställningspunkt och 

beställningskvantitet (kapitel 4.5.2). Ett förslag är att titta på om det går att spåra och 



34 

 

analysera materialuttag av reservdelar och ställa det mot bristkostnad och antalet man har 

hemma för att se hur många reservdelar man faktiskt behöver. 

5.3.3 Återfyllnadsvärdet 

Ett sätt att se om det finns ett överskott i lagret är att titta på återfyllnadsvärdet. 

Återfyllnadsvärdet, beskrivet i kapitel 4.6.2, är det värde som lagret max teoretiskt kan vara 

med avseende på beställningspunkt, beställningskvantitet och genomsnittlig kostnad, se 

formeln nedan. 

Å𝑡𝑒𝑟𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = ∑((𝑅𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 + 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦) ∗ 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡) 

Som kan fås ut ur tabell 12 nedan är beläggningsgraden på reservdelar över 100%, dvs. Scania 

IM i Luleå har mer reservdelar i lager än vad de enligt återfyllnadsvärdet kan ha. Förklaringen 

till detta är att upplägg av vissa reservdelar inte följer beställningspunktsystemet (Edvin 

Bergqvist, E-mail). I tabell 12 illustreras förhållandet mellan återfyllnadsvärdet och 

lagervärdet för reservdelar hos Scania IM, värdena är tagna från figur 11 i kapitel 4.6.2. Alla 

värden är här presenterade i KSEK=1000 SEK då detta var de mest precisa värden författarna 

var tillhanda. 

Tabell 12. Förhållande mellan återfyllnadsvärde och lagervärde för reservdelar (fiktiva värden) 

 

 

På grund av ledtider och att man inte triggar beställningar direkt då en artikel används utan att 

man använder sig av beställningspunkter bör lagervärdet ligga under återfyllnadsvärdet (Ewa 

Nilsson, samtal, 2016). Att lagervärdet i dagsläget ligger: 

72 727 000 − 65 838 000 = 6 889 000 𝑆𝐸𝐾 

över återfyllnadsvärdet tyder på att det finns ett överskott i lagret. Detta bör utredas vidare 

efter att arbetssätt enligt Steg 1 (kapitel 5.3.2) har implementerats i syfte att se om 

förhållandet mellan återfyllnadsvärdet och lagervärdet har förändrats.  

5.3.4 Sammanställning av resultaten i sänkning av lagervärden 

En sänkning på ca 8,8 miljoner SEK i lagervärde för reservdelar resulterar i att Scania IM i 

Luleå hamnar på målnivån 4% sett på nyckeltalet. Om de unika reservdelarna kopplade till 

modifierade, utrangerade- och backup-maskiner som finns på Scania IM i Luleå skulle skrotas 

erhålls ett nyckeltalsvärde på 4.02% Att lagervärdet ligger ca 6,9 miljoner SEK över 

återfyllnadsvärdet tyder på att det finns ett överskott i lagret. Viktigt att poängtera är att de 

beräkningar som har utförts i kapitlet till viss del bygger på uppskattade värden och att 

resultatet därmed på sin höjd endast ger en indikation på om en sänkning av lagervärdet är 

möjlig.  

  

Sortiment Återfyllnadsvärde Lagervärde  Beläggningsgrad 

Reservdelar 65 838 KSEK 72 727 KSEK 110,5% 
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5.4 Kartläggning nyckeltal 
I detta arbete har ett av målen varit att kartlägga nyckeltalet inventory value of spare 

parts/replacement value machines (Bilaga 4). I kommande underrubriker presenteras 

kartläggningen. 

5.4.1 Nyckeltalets definition 

Nyckeltalet som har legat i centrum för kartläggningen är det nyckeltal som Scania använder 

sig av, inventory value of spare parts/replacement value machines, vilket beskrivs närmare i 

kapitel 4.6.1. Målnivån för detta nyckeltal ligger på 4% hos Scania IM i Luleå (Bilaga 4). Det 

har i undersökningen inte gått att ta fram någon branschstandard för vad detta värde borde 

ligga på utan istället nämns olika värden från olika källor. I litteraturen används ofta 

begreppet MRO (Maintenance Repair Operation) inventory value istället för inventory value 

of spare parts. Artiklar som används för att upprätthålla funktionen av underhåll, reparation 

och driftstöd räknas i allmänhet som MRO och till dessa räknas reservdelar och material 

såsom olja och fett (logistics, 2016). En viss skillnad i hur olika företag har valt att definiera 

begreppen kan antas finnas.  

Inventory value of spare parts/replacement value machines kan kopplas till nyckeltalet E7 

(tabell 2 kapitel 2.4.2) från den europeiska standarden för nyckelprestationsindikatorer inom 

underhåll EN-15341:2007, där det är definierat som Average inventory value of maintenance 

materials/Asset Replacement Value. För att hålla måttet konsekvent måste parametrarna för 

nyckeltalet vara väl definierade. I standarden EN-15341:2007 har de definierat Average 

inventory value of maintenance materials som det genomsnittliga värdet av lager för material 

kopplat till underhåll för berörd period, såsom reservdelar och förbrukningsmaterial. Asset 

Replacement Value definieras i standarden som en uppskattning av hur mycket kapital det 

skulle kosta att i nuläget byta ut en redan existerande tillgång. 

5.4.2 Målvärde för nyckeltalet 

Det finns inget fritt tillgängligt accepterat målvärde för nyckeltalet. Det som nämns av de 

källor som har undersökts är att förrådsvärdet för underhåll-, operation- och driftsstöd (MRO) 

bör ligga mellan 0,5% och 0,75% av återanskaffningsvärdet för hela anläggningen 

(plantengineering, 2011). En annan källa menar att de allra bästa inom tillverkningsindustrin 

ligger under 0,9% (mrgsolutions 1, 2014) och att en industri måste ligga under 1,5% 

(mrgsolutions 2, 2014) för att hamna i den högsta kvartilen. Emellertid ligger Scanias nya 

karossfabrik i Oskarshamn på 2% vilket anses lågt inom organisationen (Jonas Ahl, E-mail, 

2016). 

Då Scanias nya karossfabrik i Oskarshamn ligger på 2% sett till detta nyckeltal var det av 

intresse att undersöka verksamheten mer noggrant. I stort gäller samma underhållsstrategi för 

fabriken i Oskarshamn som för verksamheten i Luleå. Det är Scania IM som kommer att 

ansvara för underhållet av den nya karossfabriken (Jonas Ahl, E-mail, 2016). I början av 

projektet med den nya karossfabriken i Oskarshamn låg målbilden för nyckeltalet, lagervärde 

för reservdelar/återanskaffningsvärdet på tillgångarna, på ca 5%. Detta värde baserades på 

historik och erfarenhet från övrig verksamhet i Oskarshamn men nu då projektet är slutfört 

visade sig att värdet hamnade på ca 2%. Detta värde är alltså inte ett fastslaget målvärde. 

Orsakerna till att nyckeltalet hamnade så lågt tros bero på en kombination av att 

standardiserad utrustning används i hela fabriken och en mycket hög investeringskostnad. I 

övrig verksamhet i Oskarshamn ligger reservdelskostnaden betydligt högre än 2%. Detta tros 
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bero på att befintlig utrustning/maskinpark används väldigt länge i kombination med 

utrustning som inte är standardiserad (Jonas Ahl E-mail, 2016). 

5.4.3 Tolkning av nyckeltalet 

Skillnader i nyckeltal  inom organisationen 

Som nämnt ovan ligger karossfabriken i Oskarshamn på 2% och övriga delar i den 

verksamheten på betydligt högre än 2% sett på nyckeltalet i fråga. Detta förhållande kan 

relateras till chassiavdelningen i Luleå som har ett nyckeltalsvärde (tabell 10) på 2,25% och 

sett över hela fabriken i Luleå ligger nyckeltalet på 4,55%. Som ansvarig på 

chassiavdelningen skulle man kunna tolka det som att man har möjligheten att lagerlägga fler 

reservdelar tills man kommer upp till målnivån på 4%. Detta menar författarna är fel sätt att se 

på nyckeltalet. Avdelningarna i Luleå skiljer sig mycket åt både i ålder och ingående 

produktionsprocesser, det är därför orealistiskt att tro att de ska ligga på exakt samma procent. 

Författarna menar således att man bör se på arbetssätt som kan minska lagerkostnaderna över 

hela fabriken och inte bara på de avdelningar med ett högt nyckeltalsvärde. 

Nyckeltal ur ett underhållsperspektiv  

Författarna menar att nyckeltalet bör ses som mer än bara en ekonomisk målnivå. I denna 

underrubrik analyseras därför nyckeltalet ur ett underhållsperspektiv.  

 

Figur 16. Illustration av Scanias målsättning 0/0/85/95@target cost  

I företagspresentationen i kapitel 4 nämns att Scania följer en målsättning kallad 0,0,85,95@ 

target cost. Markerat i figur 16 är 85-delen i den målsättningen. Den står för 85 % OEE, 

beskrivet i kapitel 4.1, och är en anledning till varför underhållsorganisationen lägger stor 

fokus på driftsäkerhet. En del i driftsäkerhetsbegreppet är underhållssäkerheten (SS-EN-

13306:2010). Underhållssäkerheten mäts i MWT (Mean Waiting Time) och det definieras 

som väntetiden från att ett fel upptäckts tills det att maskinen åter är igång minus 

reparationstiden (Nissen et al. 2010). Ur ett rent driftsäkerhetsperspektiv om logistik o.s.v. 

fungerar perfekt, skulle det optimala vara att lagerhålla så mycket som möjligt. Har man alltid 

tillgång på alla reservdelar håller man MWT-värdet lågt och man kan säkerställa en hög 

tillgänglighet till produktionen. Av självklara ekonomiska skäl är detta ej möjligt och det 
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hjälper därför att använda sig av olika metoder för att utvärdera hur effektivt man arbetar med 

driftsäkerheten på ens maskiner. Ett sätt att se på detta är genom användningen av detta 

nyckeltal. 

Nyckeltalet är ett sätt att se hur bra man lyckas bereda reservdelar till maskiner vid 

nyanskaffning av maskinerna. Detta då man i reservdelsberedningen hos Scania IM 

bestämmer antalet reservdelar som ska finnas hemma (Simon Lindgren, samtal, 2016). Ett 

lager binder kapital, kräver lagerutrymme och hantering (Segerstedt, 2008). Av denna 

anledning vill företag hålla sitt lager litet. Men skulle en reservdel som behövs vid en åtgärd 

vara otillgänglig uppstår ofta stora kostnader för en produktionsanläggning (Braglia, Grassi 

och Montanari 2004). Och av denna anledning vill företag hålla ett stort lager. Målet i en 

reservdelsberedningsprocess blir av denna anledning att köpa in tillräckligt med reservdelar 

för att säkerställa tillgänglighetsmålen på produktionen, i Scania IMs fall 85 % (figur 16), 

utan att köpa in ett överskott av reservdelar. Köps ett stort värde av reservdelar in till en 

maskin jämfört med återanskaffningsvärdet för maskinen syns detta på nyckeltalet och man 

har då möjligheten att undersöka det närmare. 

Nyckeltalet är även direkt kopplat till företagets underhållsstrategi. Där det är ett mått på hur 

bra man utför sitt förebyggande underhåll. Enligt standarden för terminologi inom underhåll 

SS-EN-13306:2010 utförs förebyggande underhåll med avsikt att minska sannolikheten för 

fel. Om sannolikheten för fel minskar, minskar också risken för oplanerade stopp som 

resulterar i avhjälpande underhållsåtgärder. Minskar risken för de oplanerade stoppen som 

resulterar i avhjälpande underhållsåtgärder har man möjligheten att minska antalet reservdelar 

kopplade till dessa åtgärder utan att riskera tillgänglighetsförluster i maskinerna. Det 

förebyggande underhållet kan därför ses som en nyckelaktivitet för att minska lagervärdet för 

reservdelar som lagras i förråd för avhjälpande underhåll, såsom Scania IMs förråd i Luleå 

(Bilaga 1). 

5.4.4 Analys om målnivån 

Är målnivån på 4% relevant för Scania IMs verksamhet i Luleå?   

I examensarbetet har det framkommit ett antal resultat kopplat till den övergripande målnivån 

på 4%, dessa är: 

- Uträkning på det nuvarande nyckeltalet (kapitel 5.1.1) på 4,55%, alltså 0,55 

procentenheter över den målnivå som är satt. 

- Arbetssätt (kapitel 5.2), där det pekas på förbättringsmöjligheter i arbetssätt som 

möjliggör en sänkning i lagervärdet för reservdelar. 

- Sänkningen av lagervärde (kapitel 5.3), där det presenteras i vilken utsträckning 

förbättringar av arbetssätt har möjligheten att sänka lagervärdet för reservdelar. 

- Kartläggningen av målvärdet för nyckeltalet för andra industrier (kapitel 5.4.2). 

Utifrån resultaten ovan anser författarna att Scania IM kan nå målnivån på 4% och att den i 

nuläget är relevant. 

Vilken målnivå är relevant för de olika underhållsavdelningarna?   

Examensarbetet har resulterat i en nulägesbild för hur uppdelningen av nyckeltalet mellan de 

olika underhållsavdelningarna ser ut (kapitel 5.1.2). Att utifrån detta resultat ge en 

rekommendation på vilken målnivå underhållsavdelningarna ska ligga på bör man enligt 

författarna inte göra i dagsläget. En rekommendation är att efter man har implementerat 
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arbetssätt enligt Steg 1 (kapitel 5.3.2) göra om uppdelningen och se vad man får för resultat 

och utifrån de resultaten sätta en målnivå. Sedan är tanken att respektive underhållsavdelning 

utgår från denna målnivå då de implementerar arbetssätt på längre sikt, enligt Steg 2 och 3 

(kapitel 5.3.2). Man bör dock ha i åtanke att fördelningen av de icke-unika reservdelarna 

(kapitel 5.1.2) är en uppskattning och visar inte fakta på exakt hur det ser ut.  
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6 Slutsats 
I detta kapitel beskrivs resultatet i förhållande till syftet och målet med studien. Kapitlet 

beskriver också vilket fortsatt arbete som rekommenderas av författarna. 

Vi drog slutsatsen att minskat lagervärde för reservdelar samt ökad eller bibehållen 

driftsäkerhet kan nås genom att: 

 Klassificera reservdelar, förslagsvis med en metod som tar hänsyn till fler parametrar 

än den klassiska ABC-analysen. 

 Följa upp trögrörliga artiklar. 

 Tillsammans med Ferruform tydliggöra rutinerna för skrotning. 

Arbetet har resulterat i en metod för hur nyckeltalet, lagervärde för reservdelar dividerat med 

återanskaffningsvärde för anläggningen, kan tas fram och delas upp på 

underhållsavdelningarna. Vår slutsats är att metoden fungerar för att ta fram det övergripande 

nyckeltalet men att den inte ger ett exakt värde för uppdelningen av nyckeltalet mellan de 

olika underhållsavdelningarna. 

Metoden har sedan använts för att ta fram lagervärden och beräkna nyckeltalet. Det visade sig 

att lagervärdet har ökat till 4,55% av återanskaffningsvärdet för anläggningen från 4,25% som 

det låg på i september 2015. Efter beräkning av nyckeltalet uppdelat på 

underhållsavdelningarna kunde vi dra slutsatsen att det finns en skillnad mellan avdelningarna 

som sträcker sig från 2,25% till 6,45%. 

Utifrån de resultat som framkommit i studien kunde vi dra slutsatsen att den nuvarande 

målnivån på 4% kan uppnås och att den därmed kan anses relevant. Det har dock inte gått att 

dra några slutsatser kring hur denna kan delas upp på respektive underhållsavdelning. 

6.1 Fortsatt arbete 
I framtida arbeten bör en analys genomföras för att bestämma en målnivå på nyckeltalet för 

respektive underhållsavdelning. Det bör undersökas vad skillnaden i lagervärden mellan 

avdelningarna beror på och hur värdet kan minskas på varje avdelning.  

Den metod som vi tagit fram för uppdelning av lagervärden samt beräkning av nyckeltal är 

tidsödande och ett systemstöd för metoden borde tas fram. 

I detta arbete har vi endast pekat på arbetssätt som kan minska lagervärdet för reservdelar. 

Vidare undersökning av hur dessa arbetssätt kan implementeras eller förbättras bör utföras. 
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Bilaga 1-Sammanfattning intervjuer 
Totalt intervjuades två förrådspersonal och två UH-beredare. De intervjuade har olika 

arbetsuppgifter men de har kunskap som överlappar båda ämnesområdena, därför valde 

författarna att ställa samma frågor till allihop, intervjufrågorna som ställdes finns i bilaga 2. 

-Inköp, Den övergripande åsikten om inköp var att det fungerar bra i nuläget, det har tack vare 

klara direktiv stegvis blivit bättre. Några negativa aspekter är otydlighet från 

maskinleverantör, då de listor som beredarna får ofta är bristfällande. Listorna måste därav 

ofta gå flera gånger fram och tillbaka mellan leverantör och projektansvarig. 

-Lagerläggning, Själva lagerläggningen fungerar i dagsläget, det som är ett litet problem för 

förrådsansvariga är utrymme. Dock tror de intervjuade att bristen på utrymme skulle kunna 

lösas om man kom i gång med skrotningen och justeringar av BP/BK. 

-Skrotning, De intervjuade hade alla någonting att säga om skrotningen av reservdelar på 

Scania IM. Maskiner som har skrotas har sedan införandet av Maximo inte fått sina 

tillhörande reservdelar skrotade. Detta innebär att stora mängder kapital finns lagrat på 

reservdelar som inte används till maskiner. 

Angående förbättringar för att minska lagervärdet hos Scania IM har de intervjuade några 

förbättringsförslag: Införa tydliga rutiner för skrotning som fungerar, bättre artikelvård samt 

uppföljning på trögrörliga artiklar, övergripet klarare direktiv i alla steg och väl 

utkommunicerade åtgärder. 

För skrotningen måste rutinerna införas “ovanifrån” och för artikelvården lika så, 

förrådspersonalen anser att man med artikelvården bör jobba dagligen över hela året. 

Sammanfattat ser alla intervjuade införande av klara skrotningsrutiner som det största 

förbättringen då det kommer till att sänka lagervärdet för reservdelar. 

Uppföljning på det dagliga arbetet sker inte på golv-nivå, saldo-diffar etc. fås ut en gång i 

månaden. Finns en önskan bland arbetarna att följa upp beställningskvoter och 

beställningspunkter för artiklar. Ombyggnation osv av reservdelar kan i dagsläget trigga igång 

utvärdering men annars händer det inte. (inte en så stor önskan av att följa upp annat.) 

Alla de intervjuades åsikt var att i det fysiska förrådet finns det pga. platsbrist ingen riktig 

logik för var man lagerlägger, det läggs helt enkelt in nya reservdelar och förnödenheter där 

det finns plats. Det som lagerläggs utanför förrådet specifikt maskinreservdelar finns det 

större logik bakom. 

Arbetsuppgifter involverad i skötseln av befintliga artiklar: Inventering vilket sker rullande 

årligen, annat: kolla att artiklarna är på rätt plats, har rätt uppmärkning, är rätt kopplade och är 

av rätt typ. Detta bör ske rullande. Arbete med trögrörliga artiklar. 

Problem med artikelvård: Alla arbetsmoment involverade i skötseln förutom inventeringen 

anser de intervjuade utförs för sällan och de tyckte speciellt att artikelvård är något de borde 

lägga större fokus på.  

Ett problem med artikelvården är att Maximo endast spårar händelser 3 år det blir därför svårt 

att veta när man skall följa upp de trögrörliga artiklarna. 
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10. 

De intervjuade är ej direkt involverad i arbetet med avhjälpande underhållsåtgärder men de 

måste regelbundet hjälpa mekare och elektriker etc. att hitta och beställa hem reservdelar. 

11. 

De intervjuade är på samma sätt vid förebyggande underhållsåtgärder inte direkt involverade 

men hjälper igen mekare och elektriker att hitta och beställa hem reservdelar dock i ett 

lugnare tempo. 

12-13. 

De intervjuade gav svar på vår fråga om icke-unika reservdelar. Kostnaden för dessa kan 

kopplas till avdelningar vid uttag och via arbetsorder osv. 

14 

Förstås hör förbättringar och problem ihop fråga 14 och 3, de största problemen som de 

intervjuade stöter på handlar om avsaknaden av rutiner-arbetssätt och kommunikationsbrist 

för skrotning samt bristande artikelvård och brister i leverantörslistor från maskinleverantör. 

15 

Övrigt så har beredarna nyckeltalet i åtanke. Ekonomi bestämmer om de kan köpas in. De 

använder sig inte av något analysverktyg för ABC analyser på vilka artiklar som ska vara 

hemma utan de går på erfarenhet. Beställningspunkterna och beställningskvantiteterna för det 

som ska vara hemma sätts ur erfarenhet, där beredarna tar hänsyn till ledtider osv. Många 

avdelningar som skall säga sitt då det kommer till reservdelar. Produktionen vill ha så många 

reservdelar som möjligt så att de inte får några stilleståndstider, underhåll vill hålla 

förrådskostnaderna nere. Direktköp förebyggande underhåll (reservdelarna beställs hem i tid), 

förrådet är fokuserat på avhjälpande underhåll. 
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Bilaga 2-Intervjufrågor 
Datum: 

Namn: 

Befattning: 

1. Kan du berätta lite kort om vad du arbetar med? 

2. Hur tycker du att reservdelshanteringen fungerar gällande: 

 inköp 

 lagerläggning 

 skrotning 

3. Vilka förbättringar tror du kan göras för att minska lagervärdena för reservdelar? 

4. Har du något förslag på hur man bör utföra dessa förbättringar? 

5. Finns det i dagsläget någon uppföljning för arbetet med reservdelar? 

6. I sådana fall, hur tycker du att det fungerar? 

7. Kan det följas upp på något annat sätt? 

8. Hur ser erat fysiska förråd ut? Finns det någon klar uppdelning mellan varugrupper, 

till exempel mellan maskinreservdelar och förbrukningsmaterial? 

9. Hur fungerar skötseln av befintliga artiklar? Vilka arbetsuppgifter ingår i 

artikelvården? 

10. Hur ser arbetsgången ut för dig vid ett oplanerat stopp? 

11. Hur ser arbetsgången ut för dig vid en planerad förebyggande underhållsåtgärd? 

12. Hur hanteras reservdelar som används till flera maskiner idag? 

13. Vilken eller vilka avdelningar ansvarar för reservdelarna och var belastas kostnaderna 

för dessa? 

14. Vilka problem anser du vara de största i arbetet med reservdelar? 

15. Övrigt av intresse 
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Bilaga 3-Faser artikelberedningsprocessen 
Fas 1. Informationsinhämtning 

Ansvarig för informationshämtning är projektledaren.  

Komplett reservdelslista för en utrustning ska fyllas i av leverantören och levereras av 

projektetansvarig. För detta finns en mall som Scania IM tagit fram.  

Kriterier som måste uppfyllas för att gå vidare till nästa fas:  

Reservdelslista som är korrekt ifylld och kontrollerad. 

Informationen i listan är skriven på svenska samt att “Benämningen” även är  

beskriven på engelska. 

Fas2. Underhållsberedning 

Ansvarig för underhållsberedning är reservdelsberedare. 

Fasen initieras av projektledaren i fas ett som skickar en komplett ifylld reservdelslista till 

berörd reservdelsberedare. Reservdelsberedaren gör en noggrann bedömning, av innehållet i 

reservdelslistan. Stämmer listan med verkligheten? Är de uppgifter som finns på listan 

representativa för hur utrustningen är bestyckad i verkligheten? 

Reservdelsberedaren kontrollerar också att listan är komplett och att inga delar av 

utrustningen har utelämnats. Om reservdelsberedaren inte är nöjd med innehållet i 

reservdelslistan ska denna returneras till den projektledare som ansvarar för att driva detta mot 

leverantören, samt meddela övriga projektdeltagare. Arbetet återgår då till fas 1. När 

reservdelsberedaren har godkänt innehållet i listan och granskat den enligt alla kriterier ska 

reservdelslistan kopieras till dokumentet för internt arbete. 

Sammanfattningsvis kan man säga att reservdelslistan kvalitetssäkras innan den går vidare till 

nästa fas. 

Kriterier som måste uppfyllas för att gå vidare till nästa fas: 

Listan är kontrollerad mot kända fallgropar 

Alla tecken är formaterade som text 

Eventuella kundspecifika (VR) artiklar har stämts av med kundens beredare. 

Eventuella dubbletter borttagna 

Listan är skriven på svenska samt att "Benämningen även är beskriven på engelska 

Sidhuvudet är ifyllt 

Konteringsgrupp (Speckod) är ifylld 

Fas 3. Artikelberedning 

Ansvarig för artikelberedning är reservdelsberedare. 

Listan kompletteras med uppgifter gällande artikelnummer och aktuell förrådsplats på redan 

registrerade artiklar i Maximo. När listan är komplett ska nya artiklar, exklusive vissa 

undantag, SSG-klassas enligt en framtagen rutin. I de fall man inte kan säkerställa produkten 

förrän man har den i förrådet, för att kontrollera att det är rätt produkt, måste man efterklassa 

den i fas sju. 

Kriterier som måste uppfyllas för att gå vidare till nästa fas: 

Listan är formaterad som text. 
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Det finns inte flera identiska listor. 

Hela listan är inmatad i Maximo. 

Alla icke maskinunika artiklar är SSG klassade 

Fas 4. Inköpsberedning 

Ansvarig för inköpsberedning är inköpsavdelningen på Scania IM. 

Reservdelslistan kompletteras i denna fas med information gällande pris, ledtid och 

leverantör. Efter denna fas finns information för bedömning på samtliga artiklar tillgänglig i 

Maximo. 

Kriterier som måste uppfyllas för att gå vidare till nästa fas: 

Denna fas övergår i fas 5 så fort varje enskild artikel sätts i artikelstatus "K". 

Pris för artikeln finns. 

Leveranstid för artikeln finns. 

Leverantör för artikel finns. 

Fas 5. Beslut 

Ansvarig för beslut är reservdelsberedare. 

I denna fas beslutas vilka av artiklarna som ska köpas hem som reservdelar. Denna 

bedömning görs efter utförd bristkostnadskalkyl. Ifylld bedömningslista skickas till 

beredarens utsedda attesterare, denne kontrollerar och korrigerar eventuellt listan i samråd 

med beredaren. Listan skickas sedan vidare för att gå till fas sex.  

Kriterier som måste uppfyllas för att gå vidare till nästa fas: 

Beslut är grundat på en bristkostnadskalkyl. 

Beslut har tagits gällande BP/BK för samtliga artiklar i listan. 

Artiklar med oförändrad artikelstatus, BP/BK eller ort är raderade från bedömningslistan. 

Fas 6. Förrådsberedning 

Ansvarig för förrådsberedningen är det lokala förrådet 

I fas 6 söker förrådsberedaren upp aktuella artiklar för sitt förråd. Förrådsberedaren arbetar 

igenom artikel för artikel där han ändrar statusar och initierar en beställning för artiklarna. 

Kriterier som måste uppfyllas för att gå vidare till nästa fas: 

Rätt status på artikeln 

Beställning av aktiva artiklar har gjorts 

Fas 7. Efterklassning hos SSG 

Ansvarig för efterklassningen hos SSG är reservdelsberedaren. 

De reservdelar som inte SSG-klassas i fas tre klassas i denna fas.  

Kriterier som måste uppfyllas för att avsluta processen: 

Har kritiskt granskat gällande arbetssätt och återrapporterat till nätverket för 

reservdelsberedning. 

Alla nyregistrerade artiklar har ett SKC-nummer 

Anteckningen ML:KLASSA: ID: datum och # i fältet "Remarks i Inventarie/Reservdelar" är 

raderad.  
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Bilaga 4-Problembeskrivning 

 


