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Lagerhantering på Vrena Mekaniska Verkstad AB 
Angelica Thunström 

Sammanfattning 
På företaget Vrena Mekaniska Verkstad AB (VMV) finns i dagsläget ett centralt 
placerat förråd, dit personal får gå och hämta material och komponenter som skall 
användas vid tillverkningen.  

Anledningen till att detta examensarbete utförts är att undersöka hur omfattande 
”springet” till förrådet är, samt att ge förslag på förändringar kring lagerhanteringen. 

En litteraturstudie och faktainsamling har utförts, där lagerhanteringen studerats. 
Faktainsamling har hämtats från MPS-systemet Monitor och genom att en studie vid 
förrådslagret genomförts. 

Olika förslag har presenterats för att i fortsättningen underlätta lagerhanteringen och 
minska ”springet” till förrådslagret. Fokus har lagts på att undersöka partiformnings-
problemet med de verktyg som MPS-systemet Monitor erbjuder. Att utnyttja de 
funktioner som systemet erbjuder kan vara till stor hjälp för att få rätt artiklar i 
förrådslagret. Dessutom kan Monitor utnyttjas för att få lagom stora beställnings-
kvantiteter.  

Förslag på att flytta förrådslagret till monteringsavdelningen finns. I och med en sådan 
flytt kan vattenskärning placeras i anslutning till den övriga skärningen och på det viset 
få effektivare skärning. Genom att även flytta emballerings-verksamheten till 
monteringsavdelningen, kan de interna transporterna på företaget minskas och en 
effektivisering ske. Förslag på att flytta ut vissa artikelgrupper närmare förbrukaren har 
även presenterats.  

Resultatet av förslagen leder till minskat ”spring” till förrådet och underlättad hantering 
av plåt vid skärning. 
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Stockmaintenance at Vrena engineering plant AB 
Angelica Thunström 

Summary 
At Vrena engineering plant AB (VMV) there are today one stock, placed centrally in the 
workshop. All the personal at the workshop walks to the stock to get material and 
components needed for manufacturing. 

The purpose of this degree project is to find out how much time is used for walking to 
and back from the stock, and give ideas for modification of the stock and 
stockmaintenance. 

A literary study and a fact collection have been done. The fact collection is built on 
output from the MPS-system and a one weeklong study in the stock. 

A different idea for how the future maintenance of the stock should be done has been 
presented. A new location for the stock has also been presented to reduce walking to 
and back from the stock. The project has been centred on breaking down the order 
quantity problem, using tools in the MPS-system. The MPS-system is very helpful 
when you are trying to find out which components you have in the stock. The MPS-
system can also help you to decide your batch size when ordering. 

An idea for moving the stock to the assembly department has been presented. Such a 
move makes it possible to place the water cut machine at the other cutting machines. 
Having all cutting machines at the same place would make it easier to increase the 
efficiency for the cutting department. By moving the packing department to the 
assembly department a minimizing of the transport of components inside the workshop 
would be possible. An idea of placing some parts closer to the user has also been 
presented. 

The result of these ideas would be reducing of walking to and back from the stock and 
much easier planning for the cutting machines. 
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Förord 
Efter att ha genomfört samtliga Co-op perioder på företaget Vrena Mekaniska Verkstad 
AB har härmed det avslutande examensarbetet också genomförts på samma företag. Jag 
vill därför tacka företaget för att de ställt upp och varit till mycket hjälp vid min 
utbildning till maskiningenjör 120p på HTU. 

Jag vill tacka alla på företaget som hjälpt mig och arbetat tillsammans med mig, dels 
under detta examensarbete, men även under tidigare arbeten på VMV. Jag har under 
mina arbetsperioder på företaget fått mycket kunskaper som jag nu ser fram emot att 
kunna använda mig av. 
 
Jag vill speciellt tacka mina handledare Tomas Karlsson på VMV och Caroline 
Bramklev på HTU som hjälpt mig under arbetets gång. 

 

Bettna, maj 2004 

 

 
Angelica Thunström 
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Inledning 
I kapitlet nedan beskrivs bakgrunden till varför detta arbete genomförts och vad dess 
syfte och mål varit. Dessutom ingår avsnittet avgränsningar, där det förklaras vilka 
inriktningar som valts. 

1.1 Bakgrund 
På ett företag är det viktigt att aldrig stanna upp och vara nöjd. Att ständigt ha i åtanke 
att allt kan förbättras är en viktig tanke som bör framhållas. VMV är ett företag som 
försöker att följa detta och ständigt arbeta mot förbättringar. Nu har företaget valt att se 
över förrådslagret och dess funktion som ett steg i att förbättra detta. Företaget har 
börjat se över några artiklar som de valt att ta bort från förrådet. Eventuellt finns det 
flera artiklar som kan tas bort från sortimentet. Genom att minska förrådslagret har 
företaget förhoppningar på att få besparingar. En annan aspekt är det ”spring” som 
uppstår för att hämta och byta artiklar från förrådet bör kunna minskas. För att få bort 
lite av detta spring har företaget valt att förvara vissa artiklar ute i verkstaden, där 
förbrukningen sker. Eventuellt kan detta system tillämpas på fler artiklar och på så sätt 
minska springet mellan verkstad och förråd 

För att förenkla hanteringen kring hämtningarna har företaget valt att ta bort lite av att 
skriva materialrekvisition på några artiklar. Genom detta införande är det istället 
förrådspersonalen som manuellt får kontrollera när beställning bör göras. 

Eftersom jag tidigare arbetat på VMV, dels under de genomförda co-op perioderna vid 
HTU och dels under ett flertal somrar så har detta examensarbete kunnat utföras med 
mina egna erfarenheter i åtanke.  

Examensarbetet har utförts som en fortsättning på det projektarbete inom logistik som 
genomförts på VMV under läsperiod 3 vt-04 på HTU. Under projektarbetet undersöktes 
företagets material- och komponenthantering, med fokus på några utvalda artiklar. Då 
jag under år 2003-2004 valt att inrikta studierna mot området logistik är detta ett 
utmärkt sätt att få tillämpa mina kunskaper på området.  

1.2 Syfte 
I tidigare projektkurs i logistik beskrevs material- och komponentförsörjningen på 
företaget Vrena Mekaniska Verkstad AB (VMV).  Nu vill företaget gå vidare i 
undersökningen och titta närmre på förrådet och dess funktion. I dagsläget har VMV ett 
förråd där de flesta material och komponenter som skall användas i produktionen 
förvaras. En nackdel med att ha ett gemensamt förråd för hela verkstaden är att 
arbetarna får ägna arbetstid till att gå mellan förrådet och sin arbetsplats för att hämta 
det som behövs i produktionen.  
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1.3 Mål 
• Utvärdera fördelar och nackdelar med lagerhanteringen 

• Undersöka vilka artiklar som skapar störst problem med ”spring” till förrådet, 
samt hur omfattande detta ”spring” är 

• Finna olika alternativ till lagerhanteringen av ingående komponenter och 
material 

• Ge förslag på förändringar i lagerhanteringen 

1.4 Avgränsningar 
Ett begränsat antal artikelgrupper studeras, med koncentration på de grupper som skapar 
störst problem. I denna rapport är det främst köpkomponenter som studerats, eftersom 
det är dessa som utgör större delen av förrådslagret. 

Eventuella praktiska åtgärder kommer ej att implementeras inom ramen för detta 
projekt. 
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2 Metod 
Under denna rubrik kommer de metoder som använts för att genomföra arbetet att 
beskrivas. Arbetet har innefattat litteraturstudier samt fallstudier. 

2.1 Tillvägagångssätt 
Nedan åskådliggörs hur rapporten arbetats fram. Flödesschemat visar de olika stegen 
som arbetats igenom under arbetets gång. Arbetet har utförts på plats vid företaget, 
vilket gjort att ständigt ny information inhämtats. På grund av att jag tidigare arbetat på 
företaget har jag även kunnat använda mig av egna erfarenheter. 

 

 

Figur 2.1 Arbetssättet. Ruta med blå bakgrundsfärg visar uppgifter utförda vid skolan, gul färg visar 
uppgifter som utförts på företaget. 
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2.2 Litteraturstudier 
Litteratursökningen började med en genomgång av kurslitteratur som använts i kurserna 
logistik grundnivå, logistik fortsättningsnivå och produktionslogistik. Därefter besöktes 
HTU:s högskolebibliotek, där det fanns mycket litteratur att finna inom området 
logistik.  

Eftersom logistik är ett väldigt brett ämne, som innefattar hela materialflödet från 
leverantör till slutlig förbrukare, gav sökordet logistik i skolbibliotekets datasystem 
väldigt många sökträffar. Då detta examensarbete skall inrikta sig mot lagerhantering 
begränsades sökorden till ”lagerhantering” och ”lagerstyrning”, vilket ledde till flera 
olika litteraturkällor. Sökningen har främst riktat in sig på svensk litteratur, men även 
utländsk har undersökts. 

2.3 Fallstudie 
Genom att arbetet har skett på företaget samt att jag även arbetat där tidigare har 
information samlats in under en lång period. Många erfarenheter har själv upplevts och 
problem stötts på. Genom att vara placerad på företaget under hela examensarbetet har 
ständigt nya idéer och information kunnat hämtas in. 

Studien har genomförts genom fallstudier. Enligt Wiederheim-Paul, Eriksson (2001) så 
innebär en fallstudie (praktikfall, case) att man undersöker ett fåtal objekt (patienter, 
företag, branscher, beslutssituationer) i en mängd olika avseenden.  

Som utrednings- och forskningsmetod används fallstudier i fyra sammanhang: 

• Som illustration. 

• Som hjälpmedel att skapa hypoteser. 

• Som metod vid aktionsforskning/förändringsarbete. 

• Som hjälpmedel för att skapa en ny teori. 

Metoden har valts för att den ger svar på frågorna hur och varför, men även för att den 
är en bra metod för att hantera olika empiriska material. 
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Det finns i litteraturen även negativ kritik mot fallstudier. De kräver tillgång till 
mångfacetterade och utförliga data om den process som utredaren undersöker. Detta 
leder ofta till accessproblem eftersom en utredare som inte har stor erfarenhet av det 
område som han/hon ska undersöka, har svårt att exempelvis veta: 

• vilka data som är viktiga. 

• vilka data som är oviktiga. 

• hur data skall samlas in. 

• vilka personer som har viktig information. 

• hur insamlade data skall tolkas. 

Misstag i dessa avseenden kan leda till ytliga och missvisande fallstudier. 

2.3.1 Datainsamlingsmetod 

Kvalitativa data (ofta kallade mjuka uppgifter) har inhämtats med hjälp av samtal med 
olika personal på företaget. Enligt Wiederheim-Paul, Eriksson (2001) innebär ett samtal 
att det inte är intervjuaren som hela tiden har initiativet och ställer frågor, utan det är 
mer frågan om ett utbyte av kunskaper och erfarenheter. Genom denna metod fås ett 
fylligare svar, och intervjuaren kan tillsammans med respondenten reda ut begrepp och 
åsikter på ett helt annat sätt än med andra datainsamlingsmetoder. Med hjälp av samtal 
kan utredaren få fram nya och oväntade aspekter på utredningsområdet. Det är främst av 
denna anledning som samtal har valts som metod för att få fram kvalitativa data till 
undersökningen. 

För insamling av kvantitativa data (ofta kallade hårda data) har främst MPS-systemet 
Monitor använts. I Monitor finns en stor mängd data rörande material- och 
komponenthanteringen sparat.  

Under vecka 16 genomfördes även en studie ute på förrådet, där alla besök som 
medarbetarna genomförde noterades. Genom att tillbringa totalt fyra dagar på förrådet 
kunde många synpunkter från olika personal fångas upp.  
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2.4 Validitet och reliabilitet 
Enligt Thurén (1996) innebär validitet att försäkra sig om att det som avsågs att 
undersökas verkligen har undersökts, och ingenting annat. Svårigheten med validitet 
enligt Lekvall, Wahlbin (1993) är att det är omöjligt att med säkerhet bestämma om en 
mätmetod är valid eller inte. Det går aldrig att mäta det ”sanna” värdet hos någon 
mätmetod och det kan endast göras subjektiva bedömningar. För att förstärka validiteten 
i denna uppsats har förberedelser genom att studera litteratur inom det tänkta 
problemområdet utförts. Litteraturen gav en djupare och bredare kunskap inom ämnet, 
som kom att vara till stor nytta i arbetet. 

Uppsatsens validitet kan ha påverkats negativt på grund av missuppfattningar. Det går 
aldrig att säkerställa att rätt information fångats upp, eftersom rapporten i viss del 
grundar sig på samtal. Det kan finnas risk att svar har feltolkats. Däremot har validiteten 
kunnat påverkas positivt genom mitt tidigare arbete på företaget, genom att jag känner 
till och har jobbat tillsammans med de flesta personerna på VMV, och på så vis har en 
del kunskap om vilka personer som är relevanta att fråga i olika sammanhang. 

Enligt Thurén (1996) är reliabilitet det samma som trovärdighet och innebär att de 
mätningar som görs är korrekt gjorda. För att öka reliabiliteten är det viktigt att 
intervjuaren är medveten om att frågornas utformning är av betydelse för svaret. 
Eftersom information hämtats från uppgifter som företaget lagt in i MPS-systemet, kan 
fel förekomma. Ingen praktisk kontroll över att inköpsstatistiken som hämtats från 
Monitor har en korrekt grund, har genomförts. 

Den studie som genomfördes på förrådet under vecka 16 är inte helt vetenskapligt 
korrekt, då det skulle behövas betydligt mer tid för att få en rättvisande studie. 
Dessutom kan resultatet ha påverkats av min närvaro. Antalet besök på förrådet antas 
mer korrekt än tiden, då min närvaro på förrådet påverkat tiden i vissa avseenden. 

Alla beräkningar som genomförts i arbetet bygger på antaganden och information från 
studier på företaget samt värden från Monitor. Eftersom teoretiska beräkningar endast 
ger en förenklad bild av verkligheten, kan de beräkningar som gjorts endast ge en 
ungefärlig bild av hur det egentligen fungerar. 
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3 Teori 
I avsnittet teori tas den teori som inhämtats i samband med arbetet upp. Kapitlet 
beskriver områdena kring planering och lagerhantering. I avsnittet tas även lite 
kvalitetsbegrepp upp, då detta kan kopplas till logistik. Teoriavsnittet beskriver bland 
annat teorin bakom det som senare presenteras i studien och resultatet av rapporten. 
Det är meningen att teoriavsnittet skall ge läsaren förståelse och belysa den teori som 
ligger till grund för resultat och slutsatser. 

3.1 Planering 
Att ha en väl fungerande planering i ett företag är naturligtvis viktigt för att skapa en 
fungerande och lönsam verksamhet. För att få planeringen att fungera kan ett så kallat 
MPS-system vara till stöd.  

För att effektivisera ett företags material- och produktionsstyrning är det viktigt att ha 
följande i åtanke: 

”Planeringsmetoder och planeringssystem kan aldrig fås att fungera effektivt om den personal som 
använder dem inte förstår deras egenskaper och hur de skall användas. Detta gäller vare sig de bygger på 
enkla eller komplexa teoretiska samband. De kan aldrig heller fås att fungera om de används i fel 
sammanhang och under förhållanden de inte är avsedda för och där de inte kan komma till sin rätt. Ett 
minimum av grundläggande kunskap och förståelse för ämnesområdet och för de system och metoder 
som kan användas för att styra materialflöden och produktion är alltid en basförutsättning för att 
åstadkomma de resultat som det finns anledning att förvänta sig.” (Mattsson & Jonsson 2003) 

3.1.1 Kaizen 

I ett företag är det viktigt att aldrig stanna upp och tycka att allt är bra. I Japan används 
begreppet kaizen som betyder ständiga förbättringar. Att arbeta efter denna princip, så 
även vid lagerhantering kan en effektivare lagerstyrning uppnås. 

 Strandberg (2001) skriver att ständiga förbättringar bland annat innebär: 

• Att det gäller hela tiden att ta ett steg till. 

• Att aldrig slappna av. 

• Att allt går att göra bättre. 

• Att det inte är nödvändigt att jobba hårdare men däremot smartare. 

• Att alla i företaget vet ”var företaget befinner sig och vart man är på väg”. 

• Att det blir en hårdare styrning mot samma mål (vilket bland annat innebär 
uppföljning) 

• Att ”riva murar” 
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3.2 Inköp 
Inköp av material och komponenter är något som är nödvändigt vid ett tillverkande 
företag. Inköpets uppgift är att köpa material vid rätt tidpunkt i rätt kvalitet från rätt 
källa till rätt pris (Storhagen, 2003). 

3.2.1 Just-in-Time 

Storhagen (2003) beskriver JIT som ett hjälpmedel för att styra en verksamhet mot att 
eliminera allt som är onödigt, och göra rätt från början. Till allt onödigt hör sådant som 
adderar kostnader, men inte värde till en produkt. Ett exempel på detta är lager. Lägre 
lagernivåer betyder i sin tur att lagerpåfyllningar måste ske oftare. För inköpsfunktionen 
kräver detta en god kontakt med leverantörer som kan garantera täta, regelbundna och 
säkra leveranser. JIT optimerar inte hemtagningskvantiteten utan minimerar den. 

3.2.2 Ordersärkostnad 

Varje gång som ett inköp sker uppstår en rad olika aktiviteter. Nedan listas de aktiviteter 
som vanligtvis är förknippade med att genomföra ett inköp. 

1. Offertförfrågan 

2. Leverantörsförhandling 

3. Val av leverantör 

4. Inköpsanmodan/orderförslag 

5. Inköpsorderhantering 

6. Leveransbevakning 

7. Andra leverantörskontakter 

8. Externa transporter 

9. Godsmottagning 

10. Ankomstkontroll 

11. Inläggning i lager 

12. Inleveransrapportering 

13. Interna transporter 

14. Fakturakontroll 

15. Betalning 

Varje aktivitet orsakar en kostnad, vilken brukar kallas ordersärkostnad. Vid beräkning 
av ordersärkostnad bör dessa aktiviteter inkluderas i beräkningen. Men av dessa femton 
kostnadstyper utgör inte samtliga ordersärkostnader i alla inköpssituationer. Exempelvis 
kan ofta aktiviteterna 1-3 uteslutas vid köp av billigare komponenter eller då 
leverantören redan är vald. (Mattsson & Jonsson 2003). 
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3.3 Lager 
Enligt Martinsson (2002) finns det flera olika slags lager. Han klassar lager i råvarulager 
och färdigvarulager. En tillverkare behöver råmaterial och komponenter för att kunna 
producera en vara. Dessa lagras i råvarulagret. Den färdiga varan lagras i 
färdigvarulagret.  

Råmaterial- och komponentlager brukar kallas för förråd eller förrådslager. Uppgiften är 
att säkra försörjningen till produktionen med nödvändiga insatsvaror. Till förrådslagret 
räknas även förbrukningsmaterial. Det är viktigt att råmaterial- och komponentlager 
fångar upp svängningar mellan varierande inflöden och utflöden (Storhagen, 2003). 

På många företag lagerhålls artiklar, komponenter och produkter, anledningen till detta 
är flera. Tonndorf (1998) listar nedan ett antal skäl till varför lagerhållning förekommer 
och behövs. 

• Överbrygga svängningar i produktion och konsumtion. 

• Ingång och avgång klaffar vanligen inte ihop. 

• Varorna produceras av kostnadsskäl i större serier, men efterfrågas i mindre 
antal och vid olika tidpunkter. 

• På grund av osäkerhet om den framtida efterfrågan. 

• Möta störningar i produktion och leveranser, liksom även oväntade förändringar 
i försäljningen. 

Tillverkning mot kundorder är ett sätt att minska lagren (Martinsson 2002). 

3.3.1 Kostnader för att hålla lager 

Martinsson (2002) beskriver i sin bok lagerkostnader. Det beskrivs hur 
kapitalbindningen kostar pengar. Med kapitalbindning menas värdet av varulagret, det 
vill säga bundna pengar.  Kostnaden för kapitalbindningen är räntan gånger 
kapitalbindningen. De pengar som binds i varor som läggs på förråd kunde nämligen ha 
placerats på annat sätt och därmed givit ränta. När pengarna är bundna kan de inte 
användas till annat. Kostnaden för ett varulager består inte enbart av 
kapitalbindningskostnaden. Ett stort lager ger även ökade lokalkostnader och 
personalkostnader.  

Storhagen (1997) talar om skillnaden mellan lagerhållnings- och lagerföringskostnader. 
Där lagerhållningskostnader exempelvis är kostnaden för personal, lagerutrustning, 
byggnader etc. Lagerföringskostnader är de investerings och riskkostnader, det vill säga 
kostnader för svinn, åldrande, förstörelse etcetera. 

Tonndorf (1998) menar att kostnaderna för lagerhållning kan anslås till mellan 30 och 
40 procent av varans värde. Storhagen (2003) pekar även på att råmateriallager 
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logistiskt sett utgör ett mindre problem än färdigvarulager. Detta beror på att råmaterial 
och komponenter har ett mindre förädlingsvärde. 

Mattson & Jonsson (2003) beskriver lagerhållningssärkostnader, där de menar att alla 
kostnader som uppstår genom att lagerhålla artiklar är lagerhållningssärkostnader. Med 
särkostnader menas sådana kostnader som är orsaksbetingade, det vill säga förändras 
om lagernivån ändras. Nedan listas olika typer av kostnader som är beroende av lagrets 
storlek och därför bör tas med vid beräkning av lagersärkostnaden. 

1. Kapitalkostnader 

a. Investeringar i varor 

b. Investeringar i andra tillgångar på grund av varor i lager, t ex ställage och 
lastbärare 

2. Servicekostnader 

a. Försäkring 

b. Inventeringskostnader 

c. Vakthållning 

3. Platskostnader 

a. Hyra, leasing 

b. Kapitalkostnader vid ägda lokaler 

c. Underhåll av byggnader/lokaler 

4. Riskkostnader 

a. Kostnader för svinn och inkurans 

b. Skador 

c. Omlokaliseringar 

(Storhagen 2003) 

Kostnader för hantering och administration av ett lager är kostnader som tillkommer, 
men dessa påverkas oftast inte av lagrets storlek. De utgör därför inte någon särkostnad 
i detta sammanhang (Mattson & Jonsson 2003). 

Även om litteraturen starkt framhåller att det är viktigt att hålla kapitalbindningen i 
lager på en låg nivå, menar Storhagen (1997) att det finns en risk att gå för långt i detta 
avseende. Produkt- och materialflödet blir känsligare på grund av krav på tätare 
leveranser för att få en hög lageromsättningshastighet. I och med detta ställs det höga 
krav på informationssystem. Det är hela tiden en avvägning som måste göras på varje 
företag för att få en rättvis balans på lagret. 
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3.3.2 Nyckeltal 

Nyckeltal används inom logistiken som hjälpmedel för övergripande jämförelser och 
analyser av bland annat lagrets funktioner. I följande avsnitt listas några nyckeltal som 
används vid beräkningar av lager. 

3.3.2.1 Säkerhetslager (SL) 

Säkerhetslager brukar även kallas för buffertlager och är nödvändigt som en gardering 
för störningar. Denna buffert skall bland annat skydda mot oväntade åtgångsökningar. 
Säkerhetslager innebär att det finns mer artiklar på förrådet än vad som beräknas gå åt 
under en viss period. Fördelen med detta är att risken för att artikeln skall ta slut och 
därmed kanske stoppa produktionen minskas. Nackdelen är återigen främst 
kapitalbindningen (Martinsson 2002). Nivån på ett säkerhetslager fastställs genom en 
känslighetsanalys. Det är erfarenhetsmässiga bedömningar som bland annat grundar sig 
dels på leveranssäkerheten hos leverantören, dels på vilka övriga störningar som kan 
uppkomma, exempelvis administrativa. (Storhagen, 2003). 

Storhagen (2003) visar med en enkel formel hur säkerhetslagret kan beräknas fram. 
Beräkningen bygger på att de sammanlagda möjliga tidsmässiga variationerna måste 
fastställas. Den tiden ställs sedan i relation till företagets normala förbrukning. En 
uppskattad rimlig leveransförsening, säkerhetstid, multipliceras med förbrukningen per 
tidsenhet av artikeln. 

Säkerhetslager = säkerhetstid x Förbrukning per tidsenhet 

Detta är en väldigt förenklas formel och förfinade beräkningsmodeller finns. 

3.3.2.2 Ledtid (LT) 

Med ledtid för en anskaffningsprocess avses den tid det tar från det att ett materialbehov 
uppstått, tills levererat material är disponibelt att användas (Mattson & Jonsson 2003). 

3.3.2.3 Beställningspunkt (BP) 

Martinsson (2002) beskriver begreppet beställningspunkt som att ett företag beställer en 
artikel när de önskar. Det som avgör beställningstillfället är hur mycket varor som finns 
kvar i förrådet. Beställningspunkten är ett mått på när en ny beställning skall ske, det 
vill säga vid vilken lagernivå. 

Formeln för att räkna på beställningspunkt är följande: 

BP = (F x LT) + SL      F = Förbrukning/tidsenhet 

(Jellbo 2003) 



 Lagerhantering på Vrena Mekaniska Verkstad AB 

 12

Av figur 3.4 framkommer samband mellan ledtid och säkerhetslager, samt mellan ledtid 
och beställningspunkten. Ju längre ledtid, desto högre beställningspunkt krävs. 
Dessutom ger en lång ledtid en stor osäkerhet och kräver därmed större säkerhetslager. 

 

Figur 3.4  Samband mellan beställningspunkt, ledtid och säkerhetslager. 

3.3.2.4 Periodbeställning 

Vid periodbeställning görs beställningen vid bestämda perioder. Skillnaden mellan 
återfyllnadsnivån och aktuellt redovisat lagersaldo beräknas för att få fram 
beställningskvantiteten. Detta system kan tillämpas då flera artiklar anskaffas från en 
och samma leverantör. Genom detta system kan ordersärkostnaden minskas, eftersom 
beställningar summeras ihop till bestämda tillfällen (Martinsson, Jonsson 2003). 

Följande formel kan användas: 

BP = (F x P) + (F x LT) + SL     P = Periodens längd 

3.3.2.5 Medellagernivå (MLN) 

MLN = SL + (Q/2) (st)     Q = Beställningskvantitet 

3.3.2.6 Genomloppstid (GLT) 

GLT = MLN/d (dagar)    d = Förbrukning per dag 

3.3.2.7 Lageromsättningshastighet (LOH) 

Lageromsättningshastighet är ett vanligt mått på hur fort en vara passerar lagret. En hög 
omsättningshastighet innebär att varan ligger kort tid i lager. 

Lageromsättningshastigheten beräknas enligt följande: 

LOH = D/MLN (ggr/år)    D = Förbrukning/år 
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3.3.3 Uttag från lager 

Uttag från lager kan ske på flera olika sätt i ett företag. Nedan listas fyra olika sätt som 
kan förekomma vid uttag. 

• Uttag mot kundorder 

• Uttag mot tillverkningsorder 

• Uttag i samband med överföring av kvantiteter från en lagerplats till en annan 

• Uttag mot ospecificerad förbrukning. (Indirekt) 

3.3.4 ABC-analys 

Lumsden (1998) beskriver att det är lämpligt att indela artiklar efter någon metod, 
eftersom artiklar av flera anledningar inte kan behandlas på samma sätt. En ABC-analys 
baserar indelningen efter volymvärdet. 

Volymvärde = n x p 

n = antal artiklar av ett visst artikelnummer under en preciserad tid (st.) 

p = artikelns värde 

Baserat på volymvärdet indelas så artiklarna upp i A-, B- och C-klass, vilket är 
vanligast. Det förekommer även att det används fler eller färre uppdelningsklasser. 
Eftersom A-klassen har högst volymvärde är dessa följaktligen viktigast. Grupperingen 
sammanfaller vanligtvis med den så kallade 80-20 regeln. Denna går ut på att 80 % av 
volymvärdet skapas av 20 % av artikelsortimentet. 

Nackdelen med att dela upp efter volymvärde är bland annat att en artikel med lågt pris 
och hög förbrukning kan komma att hamna i samma klass som en artikel med högt pris 
och låg förbrukning. Det är ofta inte lämpligt att använda samma styrningsprinciper till 
dessa båda. 
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3.4 Partiformning 
Av olika anledningar är det ofta inte möjligt eller lämpligt att enbart tillverka eller 
beställa den kvantitet som behövs vid varje enskilt tillfälle. Behov från flera 
förbrukningstillfällen måste slås samman till större kvantiteter (Mattsson & Jonsson 
2003). En fråga som ständigt återkommer är hur mycket som skall beställas hem vid 
varje inköpstillfälle. Att köpa en stor volym innebär låga ordersärkostnader men höga 
lagringskostnader och vice versa. Detta brukar nämnas som partiformningsproblem 
(Storhagen 2003). 

Det finns en rad olika pariformningsalgoritmer. Det vanligaste verktyget är den så 
kallade EOQ-formeln. Formeln benämns också som Wilsonformeln eller 
kvadratrotsformeln (Storhagen 2003). I sin enklaste form beaktar Wilsonformeln två 
typer av kostnader som ställs mot varandra, kostnad för lagerhållning och kostnad för 
beordring.  De mer utvecklade formlerna för att bestämma partistorlek bygger nästan 
uteslutande på denna (Lumsden 1998).  

Wilsonformeln ser i sin enklaste form ut enligt följande: 

h
KDQ 2

=  

Q = Orderkvantitet 

K = Ordersärkostnad 

D = Efterfrågan per tidsenhet (i Monitor är denna faktor den beräknade årsvolymen) 

h = Lagerhållningskostnad per enhet och tidsenhet (Lagerhållningskostnaden är i sin tur 
lika med artikelns standardpris x lagerhållningsräntan.) 

Wilsonformeln bygger på att följande förutsättningar är uppfyllda (Axsäter 1991): 

• Konstant och kontinuerlig efterfrågan. 

• Konstanta ordersärkostnader och lagerhållningskostnader. 

• Orderkvantiteten (Q) behöver inte vara ett heltal. 

• Att hela orderkvantiteten levereras på en gång till lagret. 

• Att inga brister förekommer. 

Förutsättningen att orderkvantiteten skall vara heltal är inte strikt giltig. Om Q är relativt 
stor går det att avrunda denna till heltal utan att kostnaderna påverkas särskilt mycket. 
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För att åskådliggöra detta med EOK kan nedanstående diagram användas. Diagrammet 
visar hur lagerkostnaden ökar och ordersärkostnaden minskar med kvantitetsökningen. 
Där de båda kurvorna möter varandra finns den minsta totalkostnaden och kvantiteten 
vid denna kostnad är således artikelns mest ekonomiska orderkvantitet, EOK. 

 

 

Figur 3.2 Schematisk beskrivning av avvägning för att uppnå optimal orderstorlek.   
 (Källa: Storhagen; N.G (2003) Logistik – grunder och möjligheter) 

Optimal inköpskvantitet kan komma att betraktas som teoretiskt och i praktiken mindre 
användbart, eftersom hemtagningen hos ett företag ofta är mer komplicerade än i teorin 
(Storhagen 2003). 

Mattson (2002) påpekar att vid köp av för stora mängder kan: 

• Varorna bli förstörda (färskvaror). 

• Varorna bli osäljbara (kort ekonomisk livslängd). 

• Kapitalbindningen bli större och därmed öka kapitalbindningskostnaden (stort 
varulager). 

• Svinnet öka (varor ”försvinner”).  

Till svinn räknas varor som stjäls eller exempelvis går sönder i hanteringen. Svinnet 
ökar ofta med storleken på lagret eftersom det inte märks lika tydligt om något som det 
finns mycket av försvinner. 

För att beräkna den totala kostnaden (TK) beräknas summan av lagerhållningskostnaden 
och påfyllningskostnaden. Formeln ser ut enligt nedan: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×= D

Q
KhQTK

2
 

I företagets MPS-system Monitor finns en funktion för att beräkna fram ekonomisk 
orderkvantitet, EOK. Systemet grundar sig på två olika typer av beräkningar. Dels 
används den klassiska Wilsonformeln, eller så kan den ekonomiska orderkvantiteten 
beräknas på hur många beställningar som gjorts under ett år (www.Monitor.se, 2004).  
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3.5 Kvalitet 
För att ett företag skall fungera och producera det som krävs, är det viktigt att alla delar 
i företaget fungerar. Nedan nämns några begrepp som är värda att ha i tankarna, då 
planering sker. 

3.5.1 5S 

Toyota har framgångsrikt använt sig av en metodik som numera är väl känd som "5S". 
De fem S-en står för fem japanska ord. När de översätts exempelvis till engelska eller 
svenska kan resultatet variera lite med tolkningen av begreppen.  

• Seiri = Sortera - arrangera  

• Seiton = Strukturera – ordna - systematisera 

• Seiso = Städa och gör rent 

• Seiketsu = Standardisera, gör det prydligt  

• Shitsuke = Se till – disciplin, skapa en vana 

(Lean Enterprise Institute Sweden 2002) 

De olika begreppen innebär: 

• Sortera bort allt onödigt material från arbetsplatsen. Sådant som inte används 
frekvent på arbetsplatsen, bör förvaras på annan plats. 

• Systematisera vart allt material skall finnas. Det innebär bland annat att material 
märks upp och den plats där det skall förvaras märks. Alla skall veta var allting 
finns och slippa leta. 

• Städa arbetsplatsen. Vilket betyder att varje arbetsplats och dess utrustning noga 
skall rengöras. 

• Standardisera innebär att det dokumenteras hur varje arbetsplats skall se ut och 
hur den skall skötas för att hållas i gott skick. 

• Se till att god ordning och renlighet efterföljs. Därför är det viktigt att skapa en 
vana för att få detta att fungera i längden. Om arbetet inte upprätthålls blir allt 
arbete förgäves. 

(Jellbo 2003) 

Vanliga resultat av 5S är förbättringar i flödet, minskat slöseri, bättre kommunikation, 
minskade kostnader och bättre utnyttjande av lokalyta. Arbetsmoralen har en tendens att 
bli bättre i en renare omgivning (Lean Enterprise Institute Sweden 2002). 
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3.5.2 Göra rätt från början 

Det är viktigt att lägga ner resurser tidigt i ett projekt. Det är alltid lättare att göra 
ändringar tidigt i en process. Beslut som fattas tidigt i beslutsprocessen innebär goda 
möjligheter att påverka till en förhållandevis låg kostnad. I takt med att projektet 
utvecklas blir förutsättningarna allt sämre för att påverka (Storhagen, 2003). Dessutom 
är det viktigt att göra rätt i alla moment under en pågående process. Ett fel leder ofta till 
fler fel och det kan bli oerhört kostsamt (Jellbo 2003).  

Av figurerna nedan framgår det hur påverkansmöjligheterna och ändringskostnaderna 
påverkas av tiden. Dessutom visar figuren till höger hur viktigt det är att göra rätt från 
början, då ett fel ofta leder till fler fel. 

 

Figur 3.1 Att göra rätt tidigt och i alla moment under en process.     
 (Källa: Jellbo; O (2003) Kompendium – Logistik) 

Påverkansmöjlighet 

Ändringskostnad 

Tid
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4 Företagspresentation 
Nedan kommer företaget att presenteras lite kort. Avsnittet beskriver främst vad 
företaget arbetar med för typ av produkter, därefter lite kort om logistiken på företaget. 
Logistikbeskrivningen i kapitlet skall ge läsaren ökad förståelse över Vrena Mekaniska 
verkstads verksamhet, samt ge en tydlig bild över företaget. 

4.1 Vrena Mekaniska Verkstad AB (VMV) 
Vrena Mekaniska Verkstad AB (VMV) är beläget i Södermanland och orten Bettna som 
ligger mellan städerna Katrineholm, Nyköping och Flen. Företaget etablerades år 1957 
och har idag ca 60 medarbetare. 

Vrena Mekaniska Verkstad AB utför legotillverkning av bland annat tryckkärl, 
balkkonstruktioner, maskiner mm i både rostfritt och olegerat stål.  

Företagets främsta kunder finns inom pappers- och cellulosaindustrin där Cellwood 
Machinery är en av de största kunderna. Till dem görs både maskinkomponenter och 
kompletta maskiner som t.ex. skruvpressar, massaupplösare, urvattnare etc. Andra stora 
kunder är Atlas Copco, Metso Paper, SSAB, Alfa Laval och EFO International AB. 

I företaget inryms en maskinverkstad, plåtverkstad, skärverkstad, monteringsverkstad, 
ytbehandlingsavdelning, förråd samt ett kontor (se bilaga A för skiss över området). I 
maskinverkstaden finns utrustning för skärande bearbetning med maskiner i varierad 
utformning och storlek för att uppfylla kundernas önskemål. I plåtverkstaden finns 
utrustning för bockning, klippning och svetsning med Mig, Mag, Tig och 
pulversvetsning. Skärverkstaden utför skärning med CNC-styrda plasma och 
gasskärmaskiner. Det finns även utrustning för vattenskärning, men denna är placerad i 
monteringsverkstaden.(www.vrena.se) 

4.2 VMV ur ett logistiskt perspektiv 
På VMV sker tillverkningen främst mot kundorder. Det är kunden som står för 
ritningsunderlaget som VMV tillverkar efter. Eftersom det är kunden som styr vad som 
skall tillverkas, är det stora variationer på produkterna. Det är mycket svårt att förutse 
vilken typ av produkt som skall tillverkas vid nästa order. Dessutom är 
produktvariationen stor då kunderna är inom varierande branscher. 

Kundorderstyrningen ger möjlighet till kundanpassade produkter och stor flexibilitet. 
Nackdelen med denna typ av tillverkning är långa leveranstider och höga 
produktionskostnader. Även inköpskostnaderna tenderar till att bli höga, eftersom 
inköpsvolymerna blir relativt små vid varje inköpstillfälle. För att företaget skall kunna 
hålla bra leveranstider är det viktigt att företagets leverantörer kan leverera nödvändigt 
material och komponenter snabbt (Storhagen 2003). 
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Med hjälp av MPS-systemet Monitor lagras mycket information kring händelser på 
företaget. Monitor används som stöd under hela produktionen i olika avseenden. 
Programmet är ett Windows-baserat, moduluppbyggt informationssystem anpassat 
främst för tillverkande företag. De sex grundmodulerna i programmet behandlar 
tillverkning, inköp, försäljning, lager, verkstadsinformation med tidrapportering, samt 
redovisning. Med de sex grundmodulerna täcker Monitor de allra flesta rutiner som kan 
förekomma i tillverkande företag. (www.Monitor.se). 

 

Figur 4.1  MPS-systemet Monitors användargränssnitt. Här syns de sex modulerna som programmet 
är uppbyggt av. 

På VMV används de sex grundmodulerna T=tillverkning, I=inköp, F=försäljning, 
V=verkstadsinformation och S=systemvård under hela logistikkedjan, från inkommande 
order, inköp med mera till slutlig leverans. Allt detta sker utefter den information som 
beredaren läser in när en order registreras. Under arbetets gång finns dock möjligheter 
att planera om tillverkningen. Utöver det stöd som programmet ger i olika situationer 
finns funktioner i Monitor för att lättare kunna genomföra beräkningar av olika slag. 

4.2.1 Material- och produktionsstyrning 

Verkstaden är funktionellt utformad, med olika avdelningar som beskrivs i föregående 
avsnitt.  

Mattson & Jonsson (2003) beskriver denna processtyp som att produktionsresurserna är 
organiserade efter tillverkningsfunktion. Materialflödet måste under produktionens gång 
anpassas till organisationen och produktionsuppläggningen. En funktionell verkstad är 
användbar för olika slag av halvfabrikat och slutprodukter. Eftersom VMV tillverkar 
efter kundens önskemål, är variationerna på produkter väldigt stor och således är en 
funktionellt utformad verkstad enda alternativet. 
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5 Lagerhantering 
I detta avsnitt beskrivs hur hanteringen av lager sköts på VMV i dagsläget. Inriktning 
på att beskriva förrådslagrets hantering har gjorts, eftersom dessa uttag orsakar mycket 
”spring” till förråd. 

5.1 Förrådslagret 
Att hålla lager är nödvändigt i flera olika aspekter, och i kapitel 3 listas olika 
anledningar upp. På VMV hålls lager på många olika typer av artiklar. Företaget har 
börjat se över vilka artiklar som bör hållas ett förrådslager på. Genom att tillexempel ta 
bort arbetsskor från sortimentet har förbrukningen på dessa sjunkit. När en person 
upptäcker att arbetsskon börjar bli sliten anmäls detta till förrådspersonal som då gör en 
beställning. Liknande sätt kan användas på flera artiklar för att minska förbrukning, 
hantering och lagerkostnader. 

När det talas om lager på VMV är det oftast förrådslager som menas. Eftersom företaget 
främst tillverkar mot kundorder bidrar det till att färdigvarulagren är minimala. På VMV 
finns i nuläget ett förrådslager där det mesta av de material och komponenter som 
används i produktionen förvaras. Förrådslagret är placerat centralt på företagets område 
(bilaga A).  

Till förrådet är tre anställda kopplade, där en person har det övergripande ansvaret för 
förrådslagret. Denna person är placerad som förrådsman och sköter även kontroll och 
påfyllnad av artiklar. I arbetsgruppen på förrådet ingår även en truckförare som lastar 
ankommande och avgående gods samt en person som sköter emballering och kör 
företagets lastbil.   

5.2 Uttag från lager  
Uttag från lager kan ske på två olika sätt på VMV. Plockning mot specifik order, eller 
som litteraturen beskriver, uttag mot tillverkningsorder är ett sätt. Det andra 
förekommande fallet är uttag mot ospecificerad förbrukning, så kallade oplanerade ut- 
och inleveranser (Opl. ut/in). 

5.2.1 Plockning från lista 

I de fall då material och komponenter skall ingå i en order för montering plockas allt 
samman av förrådspersonalen från en plocklista. Plocklistan följer helt det 
ritningsunderlag som följer kundordern. Material och komponenter som plockas till en 
order läggs på pall och skickas sedan till monteringsavdelningen. Ibland förekommer 
det att plockning till en order sker av personal från PV eller MV. Detta kan till exempel 
förekomma då en produkt delvis monteras under tillverkningen. I dessa fall får 
personalen utskrivet på sitt arbetskort vad som skall plockas. 
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5.2.2 Oplanerade ut- och inleveranser 

I de fall då material och komponenter ej ingår i en specifik order eller när ändringar 
måste göras, används ofta så kallade oplanerade ut- och inleveranser (Opl. ut/in). 
Exempelvis sker ofta uttag av förbrukningsmateriel med Opl. ut/in. Dessa uttag gör 
varje medarbetare på egen hand. Det är vid dessa tillfällen som personalen får gå till 
förråd och hämta artikeln. Vid varje uttag noterar medarbetaren på en 
materialrekvisitionsblankett, där artikelnummer, benämning, dimension, kvalitet och 
antal som plockats ut skrivs upp manuellt (se figur 5:1). Blanketterna sammanställs 
därefter av förrådspersonalen, som för in uppgifterna i MPS-systemet Monitor. 

 

 

Figur 5.1  Exempel på hur en ifylld materialrekvisitionsblankett kan se ut. 

Dessa uttag orsakar mycket arbete och det resulterar även i mycket ”spring” för 
medarbetarna till förrådet.  
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6 Studier på företaget 
I detta avsnitt beskrivs de undersökningar som utförts på förrådslagret i samband med 
detta examensarbete. Här beskrivs också en undersökning över hur företaget sköter 
lagerhanteringsarbetet och de problem som finns kring detta. Undersökningen har 
utförts dels genom studier i MPS-systemet Monitor och dels genom studie på förrådet. 
Detta för att få en uppfattning om hur förrådet används och hur MPS-systemet 
utnyttjas. 

6.1 Studie över förrådslagret i  MPS-systemet Monitor  
Eftersom mycket av information kring lagerhantering finns att hämta i MPS-systemet 
Monitor, har detta program utnyttjats i största möjliga mån. 

I studien har främst modulen L (lager) valts att gå igenom. I systemet har information 
kring vilka varor som finns på lager, samt hur ofta de används kunnat hämtas. I 
modulen L finns verktyg för att bland annat beräkna årsvolym, lagernivå, EOK mm. 
Undersökning om hur funktionerna under denna modul utnyttjas har gåtts igenom.  

Av Monitor framgår att det finns många olika artiklar på förrådet. I dagsläget uppskattas 
att det finns cirka 2870 olika artikelnummer inlagda. Listningen har gjorts över köpta 
artiklar som handläggs av förrådspersonal. På grund av att det inköpta material som 
handläggs av förrådspersonalen är sådant som läggs på förråd, är denna siffra mest 
intressant. Av Monitor framgår även att cirka 1 miljon kronor binds i köpkomponenter 
som handläggs av förrådspersonal. 

Genom att lista K och L artiklar med saldo större eller lika med ett, fås ett antal på cirka 
4500 olika artiklar. I denna kategori finns alla artiklar som i dagsläget finns på företaget. 
Här ingår även inköp gjorda av personal som främst köper in mot specifik order. Detta 
leder till att även PIA noteras. I denna lista observeras att cirka 9 miljoner kronor binds i 
K och L artiklar. 

Vid beställning av plåt görs ständiga inventeringar, eftersom plåt inte saldoförs i 
Monitor. På grund av att plåt hanteras mycket speciellt har denna artikelgrupp uteslutits 
från studien. 

Genom att studera oplanerade ut- och inleveranser på köpta komponenter kan ett 
ungefärligt mått fås på hur omfattande ”springet” är till förrådet. Listningen begränsades 
till att enbart söka på köpta komponenter, eftersom det är dessa som främst hanteras 
inne på förrådet (se figur nedan). 
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Figur 6.1 Fönstret i Monitor där beställning på att lista Opl. in/ut görs. 

Från MPS-systemet hämtas information om oplanerade ut- och inleveranser, där det från 
förrådet noterats 6481 Opl. ut/in under år 2003. I Monitor finns också uppgift om hur 
många olika artiklar som hämtats från förrådet, vilket noterats till 1540 st. Här kan den 
så kallade 80/20 regeln påvisas, eftersom det är cirka 20 % av artiklarna som hämtas 
ofta.  

Under ett år hanterar personalen på företaget cirka 179 200 st artiklar genom Opl ut/in. I 
detta ingår inte bara de material som hanteras på förrådslagret, utan på hela verkstaden. 
Enbart på förrådet hanteras cirka 30 000 artiklar på ett år. 

Siffrorna visar inte helt korrekt de antal gånger som personalen fått gå mellan avdelning 
och förråd, eftersom det vid varje hämtning kan plockas ut flera olika artiklar. Dessutom 
plockas vissa artiklar ut satsvis av förrådspersonalen, vilket resulterar i att det inte 
behöver skrivas upp på materialrekvisitionsblanketten varje gång som en artikel hämtas 
ut. Exempel på detta är arbetshandskar, tumstockar, pennor etcetera, det vill säga 
förbrukningsmaterial, sådant som samtliga medarbetare förbrukar relativt mycket av. 
Även svetselektroder har börjat tillämpa detta system. På grund av att systemet inte kan 
användas till att uppskatta springet mellan förråd och verkstad, gjordes en liten 
undersökning vid förrådet under en vecka, för att mäta detta.  
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6.2 Studie på förrådet 
Under vecka 16 (2004-04-13 till 2004-04-16) utfördes en studie på förrådet där alla 
uttag noterades. Undersökningen genomfördes för att få en bild över hur omfattande 
”springet” mellan verkstad och förråd är på företaget. En annan viktig del var att få en 
överblick över vilken avdelning som behövde gå flest gånger, samt vad som hämtades 
oftast. Dessutom noterades den tid som varje uttag tog.  

Data som inhämtats i studien sorterades efter avdelningarna på företaget (bilaga B). 
Resultatet av förrådsstudien sammanställdes i tabeller och diagram där antal besök och 
tid för besöken presenteras (tabell 6.1 till 6.4). 

Tabell 6.1: Antal besök på förrådet under vecka 16, 2004. 

 Besök på förråd V.16 2004 (Antal) 
  MV PV MO  Övriga Summa 

tisdag 18 16 9 5 48 
onsdag 27 20 11 4 62 
torsdag 17 17 10 10 54 
fredag 18 14 9 6 47 
Summa 80 67 39 25 211 
 

Av tabellen kan utläsas att maskinverkstaden stod för flest besök på förrådet. Vilket 
beror på att det är den största avdelningen på verkstaden. Tabellen visar även att början 
(veckan började på tisdag, då måndagen var helgdag) och slutet av veckan orsakade 
färre besök än övriga dagar. Anledningen till att fredagar har så få besök kan antas bero 
på att det inte arbetar några skiftarbetare på fredag eftermiddag. Dessutom slutar många 
tidigare på fredagar. 

Tabell 6.2: Antal besök som görs på förrådet av en anställd från respektive avdelning under en arbetsdag. 

 Antal besök per anställd  
  MV PV MO Övriga Total 
Antal anställda 23 16 5 18 62 
Antal besök under
vecka 16. (4 dagar) 80 67 39 25 211 

Antal besök per
anställd (V.16) 3,48 4,19 7,80 1,39 3,40 

Antal besök per
anställd och dag 0,87 1,05 1,95 0,35 0,85 

 

Eftersom det är olika många anställda på avdelningarna i verkstaden, har uträkning 
gjorts för att få fram hur ofta varje person får gå till förrådet. Resultatet visar att 
monteringen är den avdelning där personalen får gå flest gånger. Personal från 
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monteringen ingår även att utföra blästring och målning, aktiviteter som inte resulterar 
till så många besök på förråd, vilket också kan tilläggas till studien. 

Uträkningen för MV är beräknad på det totala antalet anställda. Att belysa här är att det 
totalt finns 12 stycken skiftarbetare som arbetar tvåskift. Eftersom dessa inte är på 
arbetet samtidigt är resultatet inte fullt korrekt. Då detta är en väldigt förenklad bild av 
verkligheten kan skiftarbetets påverkan anses försumbart. 

Tabell 6.3:  Sammanlagda tid som besök på förråd resulterat till under vecka 16, 2004. 

 Besök på förråd V.16 2004 (Tid)  
  MV PV MO  Övriga Summa (min) Summa (tim) 
tisdag 47,97 43,62 19,62 17,05 128,26 2,14 
onsdag 78,4 68,52 65,43 19,95 232,3 3,87 
torsdag 46,33 36,03 41,7 44,3 168,36 2,81 
fredag 61,72 17,02 30,13 15,57 124,44 2,07 
Summa (min) 234,42 165,19 156,88 96,87 653,36   
Summa (tim) 3,91 2,75 2,61 1,61   10,89 
 

Genom att undersöka den tid som personal får lägga på att hämta material, 
komponenter, lån av verktyg m.m. på förrådet kan konstateranden göras. Resultatet 
visar att det är mycket tid som förloras i produktionen på grund av förrådsbesök. En 
notering som gjordes var att artiklar som hämtas ofta orsakade mindre tid, än artiklar 
som hämtades mindre ofta. Anledningen till detta, är att det öppna förrådet gör att 
personalen vet var han/hon kan finna artikeln. Tiden reducerades även kraftigt på sådant 
som inte behövdes skrivas materialrekvisition på, exempelvis svetselektroder. 

På liknande sätt som för antal besök har tiden för vad varje anställd inom de olika 
avdelningarna ägnar på förrådet tagits fram. Resultatet på detta presenteras i tabellen 
nedan. 
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Tabell 6.4:   Redovisning över tid som personal tillbringar på förrådet under vecka 16. 

 Tid besök på förråd per anställd 
  MV PV MO Övriga Total 
Antal anställda 23 16 5 18 62 

Tid (min) som 
personal tillbringat 
på förråd under 
vecka 16. 

234,42 165,19 156,88 96,87 653,36 

Tid (min) som 
personal tillbringat 
på förråd per 
anställd. (V.16) 

10,19 10,32 31,38 5,38 10,54 

Tid (min) som 
personal tillbringat 
på förråd per 
anställd och dag. 

2,55 2,58 7,84 1,35 2,63 

 

Även i denna undersökning visas det att monteringspersonalen ägnar mest tid på 
förrådet. Ofta handlar deras besök om att leta efter material eller komponenter som 
saknas på den pall där de plockade komponenterna skall finnas. För MV och PV är det 
främst kortare besök. Jämförelse mellan de olika avdelningarnas besök kan studeras i 
diagrammen (bilaga C). 

Tabell 6.5:  Tid mätt i sekunder det tar att förflytta sig mellan de olika avdelningarna på företaget. 

Tid (sek) att gå mellan de olika avdelningarna  
  MV PV MO Förråd 
MV   66 75 45 
PV     38 38 
MO       74 
Förråd         

 

För att kunna beräkna hur mycket tid som personal i produktionen lägger ned på att 
transportera sig mellan sin arbetsplats/avdelning har denna tabell tagits fram för att vara 
till grund för beräkningar. Tabellen har tagits fram genom att tiden för att gå mellan de 
olika avdelningarna klockats med tidtagarur. Tiderna är ungefärliga och variationer 
mellan olika personer förekommer. 

 

 

 



 Lagerhantering på Vrena Mekaniska Verkstad AB 

 27

Nedan följer en tabell som beräknats fram med hjälp av data från tabell 6.5 och studie 
på förråd under V.16. 

Tabell 6.6:   Beräkningar på hur mycket tid som personal lägger på att förflytta sig mellan avdelning och 
förråd. 

Tid som lagts på att gå mellan förråd och de olika avdelningarna V16 
    MV PV MO Total 
Antal gånger V.16   80 67 39 186 

Tid (sek) att gå fram och 
tillbaka till förråd från de 
olika avdelningarna. 

  90 76 148 314 

Tid (min) per dag   30,0 21,2 24,1 75,3 
Anställda   23 16 5 44 
Tid (min) som varje 
anställd lägger på att gå 
mellan verkstad och 
förråd per dag 

  1,30 1,33 4,81 1,71 

 

Från tabellen kan utläsas att cirka 75 minuter läggs på att gå mellan 
arbetsplats/avdelning och förråd varje dag. Genom att sammanställa resultaten från 
dessa olika tabeller kan en uppskattning på hur mycket tid som läggs på att hämta 
material och komponenter på förrådet göras. Genomsnittet av studien visar att ca fyra 
timmar om dagen går åt till att hämta, lämna och fråga efter material och komponenter 
på förråd. Om detta räknas om till pengar blir resultatet 4*250*475=475.000 kr på ett 
år. Beräkningen grundar sig på att det är 250 arbetsdagar på ett år och 475 kr är det som 
förloras i intäkter när en person inte arbetar i produktion. 

Resultatet av studien har diskuterats med förrådsman för att få information om detta är 
ett genomsnitt av antalet och tid för besök på förråd. Förrådspersonalen antog att studien 
stämde överens med verkligheten. Dock påpekades att monteringens besök ökar i vissa 
perioder, då stora montage av hela anläggningar görs. När studien genomfördes 
monterades till största delen aggregat, något som tillverkas relativt ofta på företaget och 
en bra rutin på arbetet byggts upp. Detta resulterade i att monteringen hade relativt få 
besök. 

Under studien på förrådet noterades att det gick åt mycket tid till letande, då personer ej 
hittade var de skulle hämta sökta artiklar. Ofta fick förrådspersonalen hjälpa till vid 
letandet. Förrådspersonalens hjälp kan tyckas utnyttjas onödigt mycket, även när en 
person hämtar artiklar själv och vet var de finner artikeln. Anledningen är att det är 
bekvämare att fråga och få hjälp än att skriva upp uttagen själv. 
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6.2.1 Förrådsyta 

I dagsläget är förrådslagret uppdelat på två våningar med 73 hyllfack på våning 1 och 
72 hyllfack på våning 2. Utöver detta tillkommer skåp och lådsystem på vardera 
våningen. Förrådets yta på våning 1 uppskattas till 14 x 10m inklusive arbetsplatsen 
(kontor) för förrådspersonalen. Enbart hyllorna i förrådet täcker en yta på ca 9 x 10m på 
varje våning. Hyllorna på förrådet har en bredd på 1m, men djupet på dessa varierar från 
30 till 50 cm.  

Nedan visas en skiss över förrådsytan och placeringen på hyllor. 

 

Figur 6.2 Ungefärlig skiss över förrådsytan bilden till vänster visar våning 1 och den till vänster våning 2.  

Det finns både för och nackdelar med att ha förrådet i två våningsplan. Fördelen är att 
takhöjden utnyttjas. Nackdelarna är att det blir svårare för förrådspersonal att plocka 
upp varor och hantera två våningar.  

Hyllsystemet på våning 1 bygger själva stommen för våning 2, på det viset är det 
relativt enkelt att vid en eventuell flytt även plocka med den andra våningen. 

En aspekt som bör beaktas är att lagerytan inte bör vara alltför stor, utan endas utformad 
för att täcka de artiklar som skall lagerhållas. Vid en för stor lageryta samlas material 
och komponenter som eventuellt borde kastas (”skräp”). 

6.2.2 För och nackdelar vid uttag från förrådslagret 

Tidigare var förrådslagret bemannat med två anställda förrådsmän. All utplockning från 
förrådet skedde då av dessa två. När personal från de olika avdelningarna i verkstaden 
behövde hämta något fick de gå till en disk, där förrådsman plockade fram den sökta 
artikeln. Detta resulterade ibland i köbildning och långa väntetider. Ibland fanns 
svårigheter med att beskriva det som söktes, exempelvis när kunskap om den exakta 
benämningen saknades.  

Företaget övergick till att öppna upp förrådet, så att varje person direkt kan gå in och 
hämta det som söks. Tidsmässigt är detta en stor fördel, då personalen själva direkt kan 
se hur komponenterna ser ut. Att personalen självständigt får plocka ut artiklar på 
förrådet bidrar till tidsbesparing, då flera personer kan plocka ut artiklar samtidigt. 
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Problemet med ”självplock” är att personer kan ha svårt att hitta det som söks. Ofta 
tillfrågas förrådsman om hjälp, som får visa var de skall leta. En lösning på detta vore 
att använda MPS-systemets funktion för att föra in lagerplatser på de artiklar som har 
fasta lagerplatser. Inne på förrådet tillämpas i stort sätt bara fasta lagerplatser, vilket gör 
att det lätt går att föra in i systemet vart allt skall finnas.  

Ytterligare ett problem som förrådspersonalen får hjälpa till med är att skriva 
materialrekvisition. Flera av personalen har svårt för att fylla i denna blankett och det 
tar lång tid. Vid dessa situationer går onödigt mycket tid åt, eftersom själva vinsten med 
att ha ett öppet förråd försvinner. Dubbelarbete är något som bör elimineras.   

En annan form av dubbelarbete är då personal skriver materialrekvisition på en blankett, 
som sedan förrådspersonal skriver av och för in i databasen. En lösning vore att 
personal direkt vid uttag förde in detta i MPS-systemet. Som framgår av figur 5.1 kan 
det vara svårt för förrådspersonalen att tyda materialrekvisitionsblanketten. Genom att 
lösa detta med att personal direkt noterar i datorn, undviks detta problem. För att 
underlätta arbetet betydligt för personal på förråd och få en snabbare hantering kan en 
streckkodsläsare användas vid uttag från förråd. Besparingar skulle vara möjliga i tid, då 
större delen av tiden för att hämta en komponent går till att skriva materialrekvisition. 

Ytterligare ett problem som uppkommer med att personalen själva får plocka ut artiklar 
är att de ibland inte skriver upp sina uttag. Detta resulterar i att saldona inte stämmer 
och material kan saknas vid det aktuella behovet. Fel med saldon orsakar också mycket 
dubbelarbete, då kontroller måste utföras på det fysiska saldot. Detta problem är svårt 
att åtgärda vid ett öppet förråd. Det finns alltid en risk att personer slarvar med 
rapporteringen.   

6.2.3 Problem med brister eller fel komponenter vid montering 

Under arbetet på VMV har en rad problem på företaget stötts på, dels genom studier i 
MPS-systemet Monitor, och dels vid samtal och intervjuer med olika personal på 
företaget. Här följer ett exempel på ett sådant problem. 

För monteringspersonalen upplevs problem med att fel komponenter är plockade. 
Exempelvis handlar detta problem ofta om att fel dimension på skruv plockats. Dessa 
problem resulterar i att monteringspersonalen får gå till förråd och byta komponenter.  

Orsaken till felen är flera. Ibland handlar det om fel vid beredningsarbetet eller fel vid 
konstruktionsarbetet. Dessa fel kommer att bli dyra, eftersom det orsakar mycket 
tidsförluster. Det är därför viktigt att se till att göra rätt från början, så att fel längre fram 
i tillverkningen kan undvikas. Fel som orsakas redan vid beredningsarbetet leder till en 
onödigt dyr tillverkning av en produkt. Ju senare ett fel upptäcks desto dyrare blir det 
(se avsnitt 3.5.2).  
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Personalen vid monteringsavdelningen upplever ofta att samma fel kvarstår vid varje 
montering av samma produkt. Här är bristande kommunikation en anledning. Enligt 
personalen i monteringen ”spelar det ingen roll ifall de meddelar ett fel, eftersom det ej 
åtgärdas”. För att undvika att samma fel uppkommer flera gånger är det viktigt att felen 
meddelas och åtgärdas. I de fall då det är ritningsunderlaget som är felaktigt bör kunden 
som skickat denna meddelas och kunna ändra till nästa gång den skickas.  

En kortsiktig lösning på detta problem är att flytta förrådet av komponenter närmre 
monteringen och på så sätt minska tidsförlusterna vid byte av artiklar. Detta är en 
lösning som även leder till flera andra fördelar, och därför vara värd att genomföra. Men 
för att få en bra lösning på problemet med fel komponenter vid monteringsarbetet bör 
åtgärder skapas för att inte samma fel skall få förekomma fler än en gång. 



 Lagerhantering på Vrena Mekaniska Verkstad AB 

 31

6.3 Partiformningsproblem 
För att underlätta hanteringen och få hålla kostnader för inköp på en låg nivå har detta 
med partiformningen valts att titta djupare på i företaget.  

6.3.1 Att välja rätt partiformningsmetod 

Att välja lämplig partiformningsmetod kan vara till hjälp för att underlätta hanteringen 
vid beställningar. Eftersom olika artikelgrupper hanteras på olika sätt, passar det ej att 
tillämpa samma metod på alla artiklar.  

Som tidigare nämnts finns flera verktyg i Monitor som skall vara till stöd vid 
lagerhanteringen. För att få bra värden ut ur systemet är det viktigt att ha kunskap och 
förståelse över hur systemet hanterar och beräknar de olika uppgifterna. Förståelse för 
hur systemet fungerar är viktigt för att planeringssystem skall komma att fungera på ett 
tillfredsställande sätt (se avsnitt 3.1 planering, citat av Mattsson &Jonsson). 

I Monitor används fem olika partiformningsregler. 

• M = Mot behov 
• F = Fix kvantitet 
• H = Hinkartikel  
• P = periodbehov 

Mot behov innebär att ett orderförslag görs för varje behov som ger brist. För artiklar 
som ej ingår i en order skapas istället behovet när nivån underskrider värdet i rutan 
Säk.lag./Best. pkt, vilket förutsätter att ett sådant värde är ifyllt 

Fix kvantitet innebär att EOK måste vara ifyllt eftersom att det är den kvantiteten som 
blir orderförslag när brist uppstår.  För artiklar som använder denna metod går det att 
utföra en lämplighetskontroll, för att undersöka om artiklarna tillämpar rätt 
partiformningsregel. Artiklar med alltför varierad förbrukning bör ses över om de 
verkligen skall tillämpa denna partiformningsmetod. 

Hinkartikel betyder att en artikel har en fysisk bevakning. Den behovsplaneras inte i 
systemet, vilket gör att artiklarna inte kommer med vid behovsberäkning och 
nettobehovskörning, ej heller materialklarering. 

Periodbehov ger ett orderförslag som täcker lika lång period varje gång. Detta resulterar 
i att orderförslaget blir olika stort varje gång. 

På företaget används idag partiformningsregeln, mot behov, i störst utsträckning. På 84 
st av artiklarna tillämpas regeln, fix kvantitet och 48 st (enbart artiklar i gruppen 041) är 
hinkartiklar. Partiformningsregeln periodbehov tillämpas endast på balk som bearbetas 
till Atlas Copco, då dessa är lite speciella och skiljer sig från den övriga tillverkningen 
på företaget.  
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Någon genomgång över de olika artiklarna och vilken partiformningsregel som skall 
tillämpas, har inte gjorts tidigare på företaget. På grund av detta tillämpas 
partiformningsregeln, mot behov, i störst utsträckning, eftersom det är denna regel som 
av automatik väljs av systemet om inget annat anges. För att utnyttja systemets 
funktioner bör varje artikelgrupp ses över och föras in under lämplig 
partiformningsregel.  

Fortfarande är det mot behov som bör tillämpas i de flesta fall, eftersom denna 
partiformningsregel ämnar sig bra när inköp görs mot specifik order. Artiklarna som 
idag finns under fix orderkvantitet bör genomgå en lämplighetskontroll för att 
undersökas om dessa verkligen bör tillämpa denna partiformningsregel. Vid en snabb 
lämplighetskontroll av fix kvantitet visade det sig att flera av artiklarna bör ses över.  

Här följer några förslag på vilken partiformningsregel som bör tillämpas för olika 
inköpsartiklar. Detta är förslag som bygger på hanteringen i dagsläget. Vid en eventuell 
omfördelning kan andra alternativ passa bättre. 

• Fix kvantitet (F) 

 Förbrukningsmaterial (sådant som inte ingår i en order) och har en jämn 
förbrukning 

- Slip- och kapskivor 

- Kaffe etc. 

• Hinkartikel (H) 

 Alla artiklar där saldon manuellt kontrolleras 

- Skärplattor 

- Svetselektroder 

• Mot behov (M) 

 Artiklar med ojämn förbrukning 

- Skruv och muttrar 

 Artiklar som det beställs ett fåtal av per år 

- Borrar, fräsar och gängtappar 

 Artiklar som skall ingå i specifik order 

- Kullager 

• Periodbehov (P) 

 Kan användas där olika artiklar beställs från samma leverantör 

- Skruv, muttrar och brickor av vanliga dimensioner 
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En genomgång över artiklar som skall saldohanteras bör också genomföras. Exempelvis 
saldohanteras nästan inget material gruppen 041 där bland annat emballeringsmaterial 
ingår. Till emballeringsmaterial hör spik, brädor, plast etc. Genom att ta bort 
saldohantering på artiklar där kontroll och beställning görs manuellt underlättas arbetet, 
och dubbelarbete kan minskas. 

6.3.2 Orderstorlekar (EOK) 

Att göra lagom stora beställningar är viktigt för att kunna hålla lagren på en bra nivå. 
Om lagren hålls alltför små får flera beställningar göras. Det är hela tiden en vägning 
mellan ordersärkostnader och kostnaden för att hålla lager som bör göras. 

På VMV används idag gissningsmetoder och erfarenheter för att ta fram lämpliga 
orderstorlekar. Därför finns inga kostnader framtagna för exempelvis ordersärkostnad. 
Vid beräkning av EOK är det främst ordersärkostnaden som är svårast att bestämma, 
eftersom denna varierar beroende på typ av order. På grund av detta har inriktning mot 
att titta djupare på förrådsartiklar som beställs med jämna intervaller valts. 

En approximativ beräkning av ordersärkostnaden har genomförts på köpkomponenter 
där leverantör och pris redan är kända. Ordersärkostnaden har tagits fram med hjälp av 
de punkter som Mattsson & Jonsson listar som ordersärkostnader. Genom att be berörda 
personer som genomför och hanterar beställningar att uppskatta den tid de lägger på 
olika aktiviteter, har följande siffror tagits fram. 

Tabell 6.7 Approximativ beräkning över ordersärkostnaden 

  Aktiviteter Tidsåtgång per order 
(minuter) Pris 

1. Offertförfrågan ---   
2. Leverantörsförhandling ---   
3. Val av leverantör ---   
4. Inköpsanmodan/orderförslag     
5. Inköpsorderhantering     
6. Leveransbevakning     
7. Andra leverantörskontakter 7 35 

8. Externa transporter 
Oftast inräknat i 
priset på artikeln   

9. Godsmottagning     
10.  Ankomstkontroll     
11. Inläggning i lager     
12. Inleveransrapportering 5 25,00 
13. Interna transporter ---   
14. Fakturakontroll 1 5 
15. Betalning 4 20,00 

  Summa: 17 85,00 
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Priskontroller, leverantörsförhandling och val av leverantör görs ca en gång per år, 
därefter beställs förrådsartiklar efter dessa leverantörer. På grund av att detta sker så 
sällan har aktiviteterna 1,2 och 3 vid inköp av billigare komponenter där leverantören 
redan är känd försummats. Även aktivitet 13 har uteslutits eftersom det mesta av 
artiklarna levereras direkt till förrådet.  

För att beräkna EOK är det förutom ordersärkostnaden, nödvändigt att ta fram 
lagerhållningskostnaden. På företaget finns i dagsläget ingen beräkning gjord på detta. 
Genom samtal och diskussioner med olika personer på VMV och från företaget Monitor 
har en ungefärlig lagerhållningsränta satts till 15 %. Detta är en siffra som kan antas 
vara lite låg. I avsnitt 3.3.1 beskrivs kostnader för att hålla lager, där Tonndorf (1998) 
anser att lagerhållning kan anslås till mellan 30 och 40 % av varans värde. 

Det är viktigt att uppdatera systemet med nya värden. För att få bra värden ut behövs 
bra värden in. Därför bör regelbundna beräkningar av de indata som används vid 
beräkningar av tillexempel EOK göras. Data som hämtas från databas vid beräkning av 
EOK är årsförbrukning, vilket gör att förbrukningsstatistiken regelbundet bör 
uppdateras i databasen. Därefter sätts parametrarna ordersärkostnad och 
lagerhållningsräntan in i beräkningen. Wilsonformeln som används av MPS-systemet 
för att beräkna EOK är en mycket förenklad formel, vilket bör beaktas. Exempelvis 
bygger Wilsonformeln på att förbrukningen sker i jämn takt och ingen hänsyn till 
eventuella kvantitetsrabatter kan göras. Därför bör resultatet efter en EOK beräkning 
kontrolleras för varje artikel om rimlighet finns. 

Eftersom partiformningsmetoden mot behov är vald och relativt små kvantiteter beställs 
varje gång, det vill säga att EOK ligger på en relativt låg kvantitet, leder det till många 
beställningar. Fördelen med detta system är att det inte binder kapital i lager. Genom att 
se över ordersärkostnaderna och eventuellt sänka dessa leder till att fler beställningar 
kan göras i mindre kvantiteter, vilket leder till att mindre pengar binds i lager.  

För att minska ordersärkostnaden kan åtgärder göras. Genom att låta beställningarna 
skickas direkt via e-post från systemet, kan kostnaderna exempelvis minskas. Att MPS-
systemet används vid alla beställningar underlättar även hanteringen vid 
leveranskontroll, och inrapportering. 
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6.3.3 Lageranalys 

Genom att beräkna lagernivåer och göra en lageranalys kan kontroll över hur artiklarna i 
lagret rör sig göras. Beräkna lagernivåer och lageranalys finns som funktioner i Monitor 
och går att använda för att beräkna bland annat BP, MLN (benämns genomsnittslager i 
Monitor), GLT och LOH. Formlerna som används av Monitor är de som beskrivs i 
avsnitt 3.3.2. 

För att få rimliga och rättvisa värden i lageranalysen är det viktigt att beräkningen av 
årsvolym, EOK och SL är gjord, eftersom det är ingående parametrar i 
beräkningsformlerna. SL beräknas i Monitor med hjälp av  följande formel: 

LTFLTZSL D ×××=××= 6,033,2σ   

Z = Säkerhetsfaktorn 

σD = Efterfrågans spridning under en tidsenhet 

Formeln gäller för normalfördelning av spridning i förbrukning och ledtid. Med olika 
värde på Z (se tabell nedan) kan olika servicenivåer anges. Värdet 2.33 är förvalet i 
formeln. 

Önskad servicenivå (%) Multipler baserad på standardavvikelse, Z 

97,72 2,00 

98,00 2,05 

99,00 2,33 

99,18 2,40 

99,50 2,57 

För σ är det prognosfelet och dagsförbrukningen (F) som beskriver osäkerhet i 
förbrukning. Antas att osäkerheten i prognoser är lika för hela artikelsortimentet. I 
formeln så är 60 % valt som bedömt fel på prognos (0.6). 

Utifrån de värden som sätts som SL, säkerhetstid, EOK, LT, Årsvolym, antingen 
beräknade värden eller manuellt inskrivna kan beräkningar av lagernivåer och 
lageranalyser utföras. 

Det gäller att ha rätt artiklar på förråd, samtidigt som nivån på lagret bör hållas på en 
lagom nivå. Genom att göra en ABC analys över artiklarna på förråder fås en 
volymvärdesanalys som klassar upp artiklarna. En kontroll över volymvärdet delar upp 
artiklarna, så att artiklar med högt volymvärde prioriteras. Volymvärdeanalysen ger ett 
stöd föra att se vilka artiklar som verkligen behöver lagerhållas. 

 



 Lagerhantering på Vrena Mekaniska Verkstad AB 

 36

Att göra en övervägning på vilka artiklar som bör lagerhållas leder till att 
artikelsortimentet på förrådet kan minskas kraftigt. Dyra artiklar som inte förbrukas 
kontinuerligt och som inte utgör produktionsstopp vid brist, bör ses över om dessa 
verkligen skall lagerhållas. Exempel på sådana artiklar är verktyg som ingår i 
artikelgrupp 353, där bland annat skruvmejslar skiftnycklar etc. ingår. Anledningen till 
detta är att dessa artiklar binder mycket kapital i lagret. Dessutom orsakar dessa artiklar 
som regel inget produktionsstopp vid brist, eftersom det oftast finns flera artiklar ute i 
verkstaden. 

Fördelar som kan göras av att ha ett mindre förrådslager är att tiden för letandet efter 
den sökta artikeln minskar vid ett mindre lager. Dessutom riskeras inte att artiklarna blir 
gamla och omoderna. Genom att minska artikelsortimentet på förrådet, kan 
förbrukningen och svinnet antas minska. I dagsläget kan tyckas att det är alldeles för 
enkelt att gå och hämta ut en ny artikel, istället för att leta efter en borttappad eller vara 
rädd om exempelvis verktyg. Om lagerhållningen av vissa artiklar försvinner, kan 
personalen komma att hålla mer ordning och vara mer rädd om artiklar. Resonemanget 
”det finns ändå nya på förrådet” förekommer allt som vanligast bland personalen. Det är 
här som metoden 5S kan komma till hjälp. 
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7 Förändringsförslag 
Under denna rubrik kommer olika förändringsförslag att presenteras. Även fördelar 
och nackdelar kring de olika förslagen kommer att diskuteras. 

7.1 Nya rutiner för att utnyttja MPS-systemets funktioner 
Eftersom det finns inbyggda verktyg i företagets MPS-system, bör detta utnyttjas i 
största möjliga mån. Av anledningen i avsnitt 3.1 är det av stor betydelse att personal på 
företaget vet och förstår bland annat MPS-systemet och hur det kan utnyttjas. Av den 
anledningen har en manual tagits fram. Manualen visar exempel på hur företaget kan gå 
till väga för att utföra beräkningarna på lagernivå och utföra lageranalys. Detta 
presenteras i bilaga F. 

7.1.1 EOK 

Förutsättning för att beräkna EOK med hjälp av MPS-systemet och Wilsonformeln, är 
att det finns konstant och kontinuerlig efterfrågan, konstanta ordersärkostnader och 
lagerhållningskostnader samt att hela orderkvantiteten levereras på en gång till lagret. 
Dessutom förutsätts att inga brister förekommer.  

Artiklar som kan antas till detta är exempelvis skärplattor. Genom att sätta 
partiformningsregel fix kvantitet och därefter göra en lämplighetskontroll, kan EOK 
beräknas (se bilaga E). Den ekonomiska orderkvantiteten kan beräknas på flera av 
företagets artiklar, men bör undersökas om rimlighet finns i det beräknade värdet.  

7.1.1.1 Fördelar 

• Minskar kostnaderna för beställningar 

7.1.1.2 Nackdelar 

• Endast teoretiska beräkningar som ger en förenkling av verkligheten. 

• Större inköpskvantiteter leder till större lager 

7.1.2 Lageranalys 

En lageranalys bör göras med jämna mellanrum för att få kontroll över lagret. Att 
analysera lagerrörelser och få en insikt i artiklars MLN, GLT och LOH kan vara till stöd 
för att bestämma i vilka kvantiteter som artiklarna bör köpas. LOH beräkning bör göras 
för att undersöka vilka artiklar som skall lagerhållas. Artiklar med låg lageromsättning 
och som inte orsakar produktionsstopp bör ses över om dessa verkligen skall 
lagerhållas. I bilaga E beräknas exempel på dessa nyckeltal. Det är en artikel med 
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nummer 354-003164 som ingår i gruppen för skärplattor som valts för att tydligt visa 
vilka beräkningar som går att utföra i Monitor. 

Artiklar som har utgått ur sortimentet bör plockas bort ur databasen. Artiklar som finns i 
databasen men inte används i verkligheten orsakar onödigt mycket hantering och kan 
orsaka förvirring, vilket bör undvikas. Vid exempelvis listningar och beräkningar i 
MPS-systemet orsakar dessa artiklar onödiga resurser. 

7.1.2.1 Fördelar 

• Bättre kontroll över artiklarna på lagret 

7.1.2.2 Nackdelar 

• Felaktiga värden i databasen kan leda till en felaktig analys 

7.2 Flytt av förråd 
Att genomföra en flytt av förråd innebär både för och nackdelar, nedan listas de förslag 
som tagits fram kring detta. Beräkningar av tidsvinster har genomförts och presenteras i 
bilaga D. Beräkningarna bygger på information som inhämtades vid förrådsstudien 
under vecka 16. Eftersom MO avdelningens besök på förrådet varierar kraftigt beroende 
på vilken typ av montage som utförs, kan beräkningen endast ge ett ungefärligt värde. I 
verkligheten antas ”springet ” till förrådet mer omfattande, vilket resulterar i att en flytt 
av förråd kan antas mer lönande än vad beräkningarna anger. 

7.2.1 Förslag 1. (Placera förrådssortimentet ute i verkstaden, samt ta bort vissa 
artiklar) 

Genom att flytta artiklar från förrådslagret, ut till de olika avdelningarna, kan 
ekonomiska besparingar göras. Detta på grund av att förrådsbesöken kan minskas och 
kostsam tid att gå mellan avdelning och förråd elimineras.  

I dagsläget tillämpas denna metod på skärplattor, vilket skulle kunna utvecklas i större 
grad. Även slip- och kapskivor lagerhanteras delvis i PV, men saldohanteringen sköts av 
förrådspersonal. Metoden med slip- och kapskivor leder till större lager, eftersom lager 
hålls på två ställen. 

Att plocka bort artiklar som inte används frekvent och som inte orsakar 
produktionsstopp vid förlust är ett annat sätt för att få besparingar. Både 
lagerhållningskostnader och lagerföringskostnader kan minskas vid en sådan åtgärd. 
Exempelvis finns förråd på ”tumskruv” artikelgrupp 320 till 337, benämning U6S 
etcetera. Förbrukningen på dessa artiklar är väldigt liten, men lagerhålls ändå.  Det blir i 
längden mycket dyra skruvar eftersom inventering och lagerplats med mera kostar 
pengar. 
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För att genomföra utflyttning av artiklar krävs att någon eller några personer får 
ansvaret att hålla kontroll på artiklarna. Om samma personal som i dagsläget sköter 
lagret skall göra det efter utflyttning leder det till att denna får ”springa” mer. Istället 
kan ansvaret för kontroll och upplockning ske av exempelvis förman på respektive 
avdelning. Eftersom förmännen på avdelningarna har god kunskap om tillverkningen, 
och vet vilka material och komponenter som kommer att förbrukas den närmsta tiden 
kan planeringen av inköp underlättas. Förmännen har även större möjlighet än 
förrådspersonal att söka och uppdatera sig på nya produkter, och om artikelsortimentet 
bör bytas ut. Exempel på detta är skärplattor och fräsar till maskinverkstaden, där 
ständigt nya material och utföranden kommer ut på marknaden.  

Av den orsaken att det inte är lika kostsamt att låta förrådspersonal sköta 
saldohanteringar och beställningar än vad det är att låta produktionspersonal utföra 
detta, bör personal som är utanför tillverkning utnyttjas för att göra dessa sysslor. 
Undantag kan dras till maskinverkstaden, där personal som arbetar vid maskiner där den 
manuella hanteringen är begränsad, kan utnyttjas. Det vill säga, när maskinen arbetar 
utan att en person måste manövrera denna, kan saldokontroll utföras. 

Uttag av förbrukningsartiklar med lågt värde bör ha en enkel hantering. Ett uttag blir 
annars alltför kostsamt på artiklar som hämtas i små mängder och ofta, exempelvis 
arbetshandskar.  

7.2.1.1 Fördelar 

• Mindre ”spring” till förrådet 

• Mindre tid för letande 

• Mindre tid för varje hämtning, då det är kortare sträcka att gå och mindre risk för 
prat och övrig extratid föreligger 

• Svinn kan antas minska, då det är lättare att ha kontroll över lagret om vissa 
artiklar kan plockas bort ur sortimentet. 

7.2.1.2 Nackdelar 

• Sämre överblick över förrådsartiklar då de finns lagrade på olika platser och 
avdelningar i verkstaden. 

• Blir svårare för personal att veta var allt finns förvarat (men bör snabbt kunna 
läras in) 

• Förrådspersonal får ”springa” mer, dvs. de inre transporterna ökar 

• Svårare att utnyttja MPS-systemet med rapportering av uttag 
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7.2.2 Förslag 2. (Flytt av förrådslager till monteringsavdelningen) 

Från företaget har förslag på att flytta förrådslagret till monteringsavdelningen givits. 
Genom att verkställa en flytt beräknar företaget att kunna göra flera besparningar, bland 
annat på interna transporter. Dessutom kan monteringsarbetet underlättas genom att de 
har närmre tillgång till de olika komponenterna. Med tanke på att det är 
monteringspersonalen som utför flest och längst besök på förråd per anställd leder detta 
till besparingar för monteringsavdelningen. 

En annan aspekt som detta leder till, är att vattenskärningen som idag inryms i 
monteringsavdelningen kan flytta in där förrådet idag är placerat. Eftersom den övriga 
skärningen (gas och plasma) ligger i samma byggnad som nuvarande förråd skulle 
resursbesparingar kunna göras om dessa skärningsavdelningar kunde samarbeta. 

Genom att även flytta emballeringsverksamheten till MO skulle fördelar kunna dras i 
form av bland annat mindre interna transporter. Emballering skulle även kunna ingå 
som en operation i planeringssystemet, vilket det inte gör idag. På det sättet fås en bättre 
kontroll över den tid och de kostnader som emballering medför. 

Vid en flytt av förrådslagret till MO skulle en hyllrad med 16 st hyllfack vara tvungen 
att tas bort på vardera våningen av utrymmesskäl. Hyllytan uppskattas i dagsläget till         
9 x 10m, vilket skulle behöva begränsas till 9 x 7m för att få plats i MO. Att minska 
antalet hyllplaceringar till 57 respektive 56 på vardera våningen, ses inte som något 
problem, då det i dagsläget finns ca 22 st halvtomma hyllfack. Dessutom finn ett flertal 
hyllor där det förvaras mycket ”skräp” som borde sorteras bort.  

 

 
 

Figur 7.1 Skiss på hur lokalen skulle se ut efter en flytt av förråd till monteringsavdelningen. 
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Vid en eventuell flytt kan lagerplaceringen av de olika artiklarna noteras i Monitor, 
vilket skulle underlätta letandet. En sådan åtgärd kan även underlätta arbetet vid 
plockning, då plocklistan kan sorteras efter lagerplats. Plockaren slipper på så sätt gå 
omvägar mellan hyllorna vid uttag mot plocklista. I vissa fall förekommer flytande 
lagerplacering, vilket leder till svårigheter vid notering av lagerplacering. Dock används 
oftast fast lagerplacering på förrådsartiklar. 

Vid en beräkning som företaget genomfört på vad en flytt av förrådslagret skulle kosta 
och vilka besparingar som finns har följande poster satts upp enligt tabell 7:1. Förslaget 
innebär att vattenskärning flyttar till nuvarande förråd och emballering flyttar till MO. 
PV använder emballeringslokal till kallförråd för bland annat lägesställare. Lastbilen 
garageras på samma ställ som nu, det vill säga i blivande PV förråd. 

Tabell 7:1  Beräknade kostnader och intäkter för flytt av förråd till MO.  

            
  Kostnader:      
   Ny port till vattenskärningen    90 000    
   Flyttning av travers    50 000    
   Vatten, avlopp, el till vattenskärning  100 000    
   Flytt av vattenskärmaskin    50 000    
   Nytt skärkontor    50 000    
   Flytt av snickarbod    50 000    
   Cad-Cam uppdatering    60 000     
   Summa:  450 000 kr   
        
        
  Intäkter:      

   

Gemensamt arbetssätt i skärgrupperna. + 5 % 
effektivitet är det samma som att det går att 
skära 300h mer/år. 300 x 500:- (Alternativt att gå 
ner med en person mindre)  150 000    

   
1 % mindre plåtspill pga. Cad-Cam nestling och 
samarbete    80 000    

   Närhet till förrådet för montörerna 180h x 500:-    90 000    
   Emballeringseffektivisering. 2h/vecka    40 000    

   
Vid storlastning (container) sparas en montör 
10ggr/år 4h    20 000    

   Förrådsplats till PV spar in behov av tält    20 000     
   Summa:  400 000 kr/år   
            
 

Att påpeka till detta, är att intäkter bör betraktas som besparingar. I beräkningarna ingår 
inte det produktionsbortfall som en flytt skulle innebära. Att låta produktionen i 
vattenskärningsmaskinen stå still under en vecka beräknas kosta ungefär 50 000 kr. 
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Genom att låta flyttning ske under icke producerande tid, exempelvis under längre 
ledighet eller semestertid, kan besparingar göras. 

Till besparingar kan noteras att de interna transporterna kan antas minska efter en flytt 
av vattenskärningsmaskinen, då skärningen lättare kan samarbeta med plåtar etc.  

De beräknade siffrorna är antagna och uppskattas vara mycket ungefärliga. 

7.2.2.1 Fördelar 

• Förrådspersonalens kontor förläggs i ett separat rum, vilket gör att förrådsman ej 
behöver bli störd vid varje uttag som personal genomför 

• Montörerna får kortare väg till förråd 

• Vattenskärningen får ett bättre samarbete med den andra skärningen (lättare med 
restplåt etc.) 

• Om även emballeringsavdelningen kan flytta till MO vinns tid och inre 
transporter 

• Lättare att samordna personal vid stora lastningar av avgående gods 

• PV kan använda den nuvarande emballeringsavdelningen som kallförråd till 
exempelvis lägesställare 

7.2.2.2 Nackdelar 

• Vissa avdelningar, främst MV får längre avstånd till förrådet 

• Förrådsytan minskas 

7.2.3 Förslag 3. (Kombination av förslag) 

En kombination av förslag 1 och 2 torde innebära att förrådslagret skulle kunna minskas 
och därmed underlätta flytten till monteringen. Dessutom bör en genomgång av 
samtliga artiklar som lagerhålls genomföras, för att eventuellt minska sortimentet.  

Delar av förrådet kan flyttas ut till verkstaden, men eftersom det är flera artiklar som 
används av samtliga avdelningar bör inte allt material flyttas ut. Exempelvis kan borrar, 
fräsar, gängtappar etc. flyttas till MV. I dagsläget finns dessa artiklar förvarade i tre 
skåp med lådor. Vid en flytt kan hela skåpen flyttas och placeras i MV. Placeringen i 
MV bör vara centralt, så att alla operatörer får nära till förrådet av borr mm. Eventuellt 
kan plats tas bredvid pallställ, där en bänk som mest utnyttjas till avlastningsplats och 
skräp står. Beroende på hur företaget väljer att fördela arbetsuppgiften med vem som 
skall ansvara för artiklarna bör placeringen göras. 

Till PV kan slip- och kapskivor samt eventuellt svetselektroder flyttas. 
Svetselektroderna är dock lite osäkra eftersom det ställs höga krav på luftfuktigheten där 
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dessa förvaras. Eventuellt kan det pannrum som i dagsläget inte används till något 
speciellt utnyttjas. 

Eftersom nuvarande förråd består av två våningar skulle det vara en fördel att få ner 
förrådet till en våning. Eftersom ett stort lager orsakar mycket arbete och resulterar i 
mycket tid till letande. 

7.2.3.1 Fördelar 

• Samma fördelar som i förslag 1 och 2. 

7.2.3.2 Nackdelar 

• Samma som i förslag 1 och 2. 
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8 Slutsats 
Vid jämförelse av värdena från tabell (bilaga D) visar det sig att det inte är någon större 
vinst med att flytta förrådet. Tidsvinsten med att gå mellan avdelning och förråd 
beräknas bli mycket liten. Då denna tabell endast undersöker tidsvinster bör tillägg 
göras att mer kvantitativa fördelar finns vid en eventuell flytt. Besparingar i form av 
effektiviseringar kommer att upplevas, då en flytt av förrådet kan medföra flera positiva 
effekter. På längre sikt kan en flytt verka lönande, främst på grund av fördelarna som 
finns med att skärverksamheten kan samarbeta.  

Genom att flytta ut artiklar som hämtas ofta av en avdelning, till den avdelningen där de 
används, görs de största besparingarna (enligt beräkningarna i bilaga D). Samtidigt som 
en utflyttning genomförs, bör även en analys göras för att kontrollera att nivån på dessa 
lager är rimliga.  

Att hålla rätt artiklar på lager, och i rätt mängd är det viktigaste för att få ner 
kostnaderna för lagret. Av den anledningen bör företaget göra en lageranalys för att se 
över vilka artiklar som skall lagerhållas. Att välja lämplig partiformningsmetod är en 
annan insats som kan vara till nytta. Eftersom partiformningsmetoden mot behov 
tillämpas på de flesta inköpsartiklarna som läggs på förråd, bör en övervägning göras 
om detta är rätt. Då det vid tillverkning ofta förekommer fel dimension på skruv, bör 
dessa eventuellt tillämpa en annan metod, så att det alltid finns rätt dimension vid 
montering. En sådan förändring kan komma att resultera i ett ökat förrådslager, vilket 
bör undvikas. Att göra rätt i alla led och att göra rätt från början är något som bör 
eftersträvas istället. Genom att arbeta med detta, kan lagernivåerna antas minska på 
grund av att säkerhetslagret kan reduceras. 

I företagets MPS-system finns en rad verktyg som kan användas för att hålla översikt 
och genomföra beräkningar av lagret. Bland annat kan EOK beräknas fram på de olika 
artiklarna. Vid en sådan beräkning är det viktigt att komma ihåg att denna formel är 
mycket förenklad. Den ekonomiska orderkvantiteten kan komma att bli mycket hög på 
vissa artiklar, något som istället resulterar i att de tar upp mycket lageryta. De beräknade 
värdena bör därför undersökas om rimlighet finns. I vissa fall kan det vara värt att få en 
högre orderkostnad för att få ner lagerkostnaderna. Det är alltid en vägning som bör 
göras mellan dessa två kostnader. 

En förutsättning för att MPS-systemet skall göra rättvisa beräkningar är att systemet är 
uppdaterat med aktuell information, något som kan förbättras på företaget. 
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8.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
För att få ett väl fungerande lager och en effektiv lagerhantering finns mycket arbete att 
utföra. Nedan listas några förslag på uppgifter och åtgärder som bör göras för att 
åstadkomma förbättra lagerhanteringen. Resultatet av att utföra dessa uppgifter kan 
även ha många andra fördelar, så som bättre arbetsmiljö för anställda och bättre 
ekonomi för företaget. 

• Arbeta med 5S.  

 Genom att arbeta vidare efter metodiken 5S vid varje arbetsplats får 
personalen en bättre överblick och ser direkt om något saknas eller är fel. 

• Välj ut lämpliga partiformningsmetoder 

 Utse partiformningsregler som bör gälla för varje artikelgrupp, och gör 
lämplighetskontroll på F. 

• Beräkna förbrukningsstatistik  

 Genomför beräkningar av förbrukningsstatistik och uppdatera värdet på 
årsvolym kontinuerligt. 

• Beräkna EOK  

 med hjälp av Monitor och Wilsonformeln kan EOK räknas på artiklar 
med relativt jämn förbrukning. 

• Plocka bort artiklar från förråd 

 Arbeta vidare med att se efter vilka artiklar som bör finnas på lager. 

 Använd Monitors funktioner (beräkna lagernivåer och lageranalys) för 
att kontrollera vilka artiklar som är nödvändiga att lagerhålla. 

• Undersök ordersärkostnader och lagerhållningsränta 

 Se över och bestäm ordersärkostnad och lagerhållningsränta. 

• Utse ansvarig för kontroll av utflyttat förråd 

 Se över vem som skall ha ansvaret vid de utflyttande lagren, T.ex. över 
borrar fräsar. 

 



 Lagerhantering på Vrena Mekaniska Verkstad AB 

 46

Källförteckning 
1 Axsäter; S. (1991) Lagerstyrning, Studentlitteratur. Lund 

2 Bluche; D. (2002) Lean Enterprise Institute Sweden, information om 5S, 
http://www.lean.org.se (2004-04-29) 

3 Jellbo; O (2003) Kompendium – Logistik, Föreläsare, Kurslitteratur grundkurs i 
logistik VT 2003, Högskolan Trollhättan/Uddevalla 

4 Lekvall; P. & Wahlbin; C. (1993) Information för marknadsföringsbeslut, IHM 
Förlag AB, Göteborg 

5 Lumsden; K. (1998) Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund 

6 Martinsson; H. (2002) Logistik A/B – fakta och övningar, Upplaga 1:1, Liber, 
Malmö 

7 Mattsson; S.A. & Jonsson; P. (2003) Produktionslogistik, Studentlitteratur, Lund 

8 MONITOR, information om modulerna i MPS-systemet, 
http://www.Monitor.se/, (2004-03-08) 

9 Storhagen; N.G. (2003) Logistik – grunder och möjligheter, Upplaga 1:1, Liber, 
Malmö 

10 Storhagen; N.G. (1997) Materialadministration och logistik – grunder och 
möjligheter, Upplaga 2:2, Liber, Malmö 

11 Strandberg; I. (2001) Produktivitetsspelets ”Lilla Gröna” –Handboken för ett 
förbättrat underhåll och högre produktivitet, Produktivitetsspelet AB, Göteborg, 
Mentor Communications AB, Stockholm, 

12 Thurén; L. (1996) Vetenskapsteori för nybörjare, Liber, Stockholm 

13 Tonndorf; H.G. (1998) Logistik för handel och industri – strategier för lägre 
kostnader och bättre kundservice, Industrilitteratur, Stockholm 

14 Vrena Mekaniska Verkstad, information om företaget, http://www.vrena.se, 
(2004-03-05) 

15 Wiedersheim-Paul; F. & Eriksson; L.T. (2001) Att forska, utreda och 
rapportera, Liber, Karlshamn 

 

 



 Lagerhantering på Vrena Mekaniska Verkstad AB 

Bilaga  A:1 

A. Skiss över företaget 
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Bilaga B:1 

B. Studie på förråd 
Tisdag 

     Tisdag 2004-04-13
      
Avdelning: MV Ärende Tid   
   Min Sek   Minuter 

1 Handskar 2 22 = 2,37 
2 Tumstock, penna 2 0 = 2,00 
3 Reservdel till fräs 7 53 = 7,88 
4 Kläder 0 58 = 0,97 
5 Reservdel till fräs 6 43 = 6,72 
6 Slipskiva 0 20 = 0,33 
7 Leta borr 2 1 = 2,02 
8 Skärpasta 2 35 = 2,58 
9 Borr 0 30 = 0,50 
10 Handskar 0 30 = 0,50 
11 Slip- kapskiva 2 19 = 2,32 
12 Slip- kapskiva 0 26 = 0,43 
13 Insatsgänga 2 59 = 2,98 
14 Handskar 1 30 = 1,50 
15 Lyftögla 3 43 = 3,72 
16 Vinkelslip (lån) 7 29 = 7,48 
17 Vinkelslip (lån) 1 26 = 1,43 
18 Utplockning enl. arbetskort 2 14 = 2,23 

  39 538  47,97 
      
      
      
      
Avdelning: PV Ärende Tid   
   Min Sek   Minuter 

1 Munstycke 2 37 = 2,62 
2 Handskar 1 5 = 1,08 
3 Gängtapp 5 55 = 5,92 
4 Elektroder 0 30 = 0,50 
5 Lösfläns 1 15 = 1,25 
6 Handskar 14 20 = 14,33 
7 Leta efter mtrl.  1 30 = 1,50 
8 Handskar 0 30 = 0,50 
9 Luftslang 4 5 = 4,08 
10 Handskar 0 30 = 0,50 
11 Del till slipmaskin 4 5 = 4,08 
12 Elektroder 0 30 = 0,50 
13 Elektroder 0 20 = 0,33 
14 Spårskiva 0 53 = 0,88 
15 Smältpropp 3 52 = 3,87 
16 Hämtade elektriker 1 40 = 1,67 

  36 457  43,62 
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Bilaga B:2 

      
     Tisdag 2004-04-13
      
Avdelning: MO Ärende Tid   
   Min Sek   Minuter 

1 Mtrl. Till order 4 43 = 4,72 
2 Handskar 1 41 = 1,68 
3 Mtrl. Till order 2 3 = 2,05 
4 Mtrl. Till order 2 10 = 2,17 
5 Tejp 2 40 = 2,67 
6 Mtrl. Till order 1 30 = 1,50 
7 Byte av skruv 2 30 = 2,50 
8 Slip- kapskiva 1 30 = 1,50 
9 Gängtapp, insatsgänga 0 50 = 0,83 

  15 277  19,62 
      
      
      
      
Avdelning. Övriga Ärende Tid   
   Min Sek   Minuter 
Kontor Leta mtrl. 6 43 = 6,72 
Skärning Penna, tumstock 0 20 = 0,33 
Kontor Kontroll 1 48 = 1,80 
Skärning Varmluftspistol 1 56 = 1,93 
Kontor Kontroll 6 16 = 6,27 
  14 183  17,05 
      
      
      
      
      
Totalt under dagen:           
Antal besök  Min Sek  Minuter 

48  104 1455 = 128,25 
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Bilaga B:3 

Onsdag 

     Onsdag 2004-04-14
      
Avdelning: MV Ärende Tid   
   Min Sek   Minuter 

1 Lämna tillverkade detaljer 2 22 = 2,37 
2 Blyklubba 1 8 = 1,13 
3 Tyngder för balansering 2 51 = 2,85 
4 Tyngder för balansering 0 54 = 0,90 
5 Insatsgänga 4 35 = 4,58 
6 Tumstock 4 30 = 4,50 
7 Fjädrad rörpinne 2 29 = 2,48 
8 Skruv 4 4 = 4,07 
9 Leta mtrl. 2 30 = 2,50 
10 Tyngder för balansering 2 30 = 2,50 
11 Reservdel till fräs 5 22 = 5,37 
12 Olja 1 30 = 1,50 
13 Ringnyckel 1 40 = 1,67 
14 Maskindel för rep. 1 1 = 1,02 
15 Utplockning enl. arbetskort 8 16 = 8,27 
16 Domkraft 0 48 = 0,80 
17 Handskar, borr 5 20 = 5,33 
18 Beställde skor 4 46 = 4,77 
19 Borr 0 40 = 0,67 
20 Borr 0 32 = 0,53 
21 Sågblad 1 22 = 1,37 
22 Vinkelslip 8 3 = 8,05 
23 Fil 1 48 = 1,80 
24 Mutter 3 7 = 3,12 
25 Ficklampa 3 57 = 3,95 
26 Kassett till tejpskrivare 1 32 = 1,53 
27 Borr 0 47 = 0,78 

  65 804  78,40 
      
      
      
      
Avdelning: PV Ärende Tid   
   Min Sek   Minuter 

1 Utplockning enl. arbetskort 4 13 = 4,22 
2 Elektroder 1 55 = 1,92 
3 Handskar 0 30 = 0,50 
4 Svetsglas 1 1 = 1,02 
5 Elektroder 1 5 = 1,08 
6 Elektroder 0 55 = 0,92 
7 Tumstock 0 10 = 0,17 
8 Elektroder 0 20 = 0,33 
9 Elektroder, handskar 2 6 = 2,10 
10 Elektroder 18 35 = 18,58 
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Bilaga B:4 

     Onsdag 2004-04-14
      

11 Elektroder 1 57 = 1,95 
12 Slang 7 9 = 7,15 
13 Elektroder 0 50 = 0,83 
14 Elektroder 1 45 = 1,75 
15 Elektroder 0 20 = 0,33 
16 Skruv, mutter 5 40 = 5,67 
17 Elektroder 0 6 = 0,10 
18 Jordkabel 0 40 = 0,67 
19 Jordkabel, spårskiva 11 14 = 11,23 
20 Elektroder 8 0 = 8,00 

  60 511  68,52 
      
      
     
      
Avdelning: MO Ärende Tid   
   Min Sek   Minuter 

1 Tumstock 0 7 = 0,12 
2 Tumstock, penna 1 23 = 1,38 
3 Gängtapp, skruv 3 41 = 3,68 
4 Handskar 0 55 = 0,92 
5 Mtrl. Till order 9 21 = 9,35 
6 Hämta truckförare 1 50 = 1,83 
7 Mtrl. Till order 13 37 = 13,62 
8 Mtrl. Till order 7 43 = 7,72 
9 Mtrl. Till order 13 27 = 13,45 
10 Mtrl. Till order 2 21 = 2,35 
11 Mtrl. Till order 11 1 = 11,02 

  60 326  65,43 
      
      
      
      
Avdelning: Övriga Ärende Tid   
   Min Sek   Minuter 
Kontor Samtal 1 2 = 1,03 
Kontor Samtal 8 30 = 8,50 
Kontor Fråga om mtrl. 9 23 = 9,38 
Skärning svetsmössa? 1 2 = 1,03 
  19 57  19,95 
      
      
      
      
      
Totalt under dagen:           
Antal besök  Min Sek  Minuter 

62  204 1698 = 232,30 
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Bilaga B:5 

 
Torsdag 

     Torsdag 2004-04-15
      
Avdelning: MV Ärende Tid   
   Min Sek   Minuter 

1 Borr 1 37 = 1,62 
2 Elektroder 1 36 = 1,60 
3 Handskar 0 58 = 0,97 
4 Handskar 5 26 = 5,43 
5 Olja? 0 27 = 0,45 
6 Batteri, skruv 3 10 = 3,17 
7 Borr 4 16 = 4,27 
8 Utplockning enl. arbetskort 0 35 = 0,58 
9 Borr 1 16 = 1,27 
10 Fräs 1 17 = 1,28 
11 Borr 3 34 = 3,57 
12 Slip- kapskiva 7 18 = 7,30 
13 Munstycke till skärvätska 4 51 = 4,85 
14 Lim 1 31 = 1,52 
15 Lim 1 45 = 1,75 
16 Beställde skor 4 59 = 4,98 
17 Skruv 1 44 = 1,73 

  37 560  46,33 
      
      
      
      
Avdelning: PV Ärende Tid   
   Min Sek   Minuter 

1 Elektroder 0 15 = 0,25 
2 Slip- kapskivor 2 32 = 2,53 
3 Stålborste 1 48 = 1,80 
4 Utplockning enl. arbetskort 9 35 = 9,58 
5 Elektroder , slipskivor 3 29 = 3,48 
6 Tejp 4 52 = 4,87 
7 Halogenrör 2 3 = 2,05 
8 Elektroder 1 12 = 1,20 
9 Elektroder 0 30 = 0,50 
10 Slip- kapskiva 0 26 = 0,43 
11 Trasa 2 18 = 2,30 
12 Elektroder 1 45 = 1,75 
13 Elektroder 1 35 = 1,58 
14 Elektroder 0 38 = 0,63 
15 Elektroder 0 47 = 0,78 
16 Fråga angående mtrl. 1 52 = 1,87 
17 Elektroder 0 25 = 0,42 

  27 542  36,03 
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Bilaga B:6 

     Torsdag 2004-04-15
      
Avdelning: MO Ärende Tid   
   Min Sek   Minuter 

1 Mtrl. Till order 3 42 = 3,70 
2 Mtrl. Till order 1 49 = 1,82 
3 Insatsgänga 4 39 = 4,65 
4 Stålborste 2 58 = 2,97 
5 Skruv 2 27 = 2,45 
6 Slang och kopplingar 7 2 = 7,03 
7 Handskar 2 34 = 2,57 
8 Mtrl. Till order 7 30 = 7,50 
9 Insatsgänga 6 2 = 6,03 
10 Insatsgänga 2 59 = 2,98 

  36 342  41,70 
      
      
      
      
Avdelning: Övriga Ärende Tid   
   Min Sek   Minuter 
Kontor Samtal 1 55 = 1,92 
Kontor Letade mtrl. 2 49 = 2,82 
Emballering träborr 5 41 = 5,68 
Kontor Samtal 19 58 = 19,97 
Skärning Dysa 1 12 = 1,20 
Kontor Samtal 6 1 = 6,02 
Emballering Märkpenna 3 20 = 3,33 
Skärning Tång 1 57 = 1,95 
Skärning Märkapparat 0 29 = 0,48 
Skärning Letade mtrl. 0 56 = 0,93 
  38 378  44,30 
      
      
      
      
      
Totalt under dagen:           
Antal besök  Min Sek  Minuter 

54  138 1822 =168,37 
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Bilaga B:7 

Fredag 

     Fredag 2004-04-16
      
Avdelning: MV Ärende Tid   
   Min Sek   Minuter 

1 Fräs 4 7 = 4,12 
2 Handskar 9 38 = 9,63 
3 Slippapper 11 18 = 11,30 
4 Borr 2 12 = 2,20 
5 Fräs 0 20 = 0,33 
6 Verktyg (lån) 2 15 = 2,25 
7 Hämta truckförare 0 21 = 0,35 
8 Handskar 1 38 = 1,63 
9 Kvastskaft 4 13 = 4,22 
10 Fräs 1 4 = 1,07 
11 Hålpipa (lån) 8 5 = 8,08 
12 Hålpipa (lån) 4 23 = 4,38 
13 Slipskiva 1 6 = 1,10 
14 Borr 1 2 = 1,03 
15 Sopsäck 0 36 = 0,60 
16 Skärpasta 2 2 = 2,03 
17 Gängtapp 0 45 = 0,75 
18 Skärplatta (special) 6 38 = 6,63 

  56 343  61,72 
      
      
      
      
Avdelning: PV Ärende Tid   
   Min Sek   Minuter 

1 Hålsåg 3 45 = 3,75 
2 Motorsågsfil ? 2 28 = 2,47 
3 Ritsnål 1 55 = 1,92 
4 Penna 0 51 = 0,85 
5 Slip- kapskiva 1 21 = 1,35 
6 Verktyg, ringnyckel (lån) 0 26 = 0,43 
7 Slip- kapskiva 1 13 = 1,22 
8 Verktyg, ringnyckel (lån) 0 20 = 0,33 
9 Elektroder 0 37 = 0,62 
10 Elektroder 0 33 = 0,55 
11 El-tejp 0 29 = 0,48 
12 Elektroder 0 12 = 0,20 
13 Värmepistol (lån) 0 45 = 0,75 
14 Batteri 2 6 = 2,10 

  10 421  17,02 
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Bilaga B:8 

     Fredag 2004-04-16
      
Avdelning: MO Ärende Tid   
   Min Sek   Minuter 

1 Insatsgänga 0 46 = 0,77 
2 Insatsgänga 0 30 = 0,50 
3 Mtrl. Till order 13 26 = 13,43 
4 Mtrl. Till order 4 57 = 4,95 
5 Kniv, tejp 0 58 = 0,97 
6 Emballagekomponenter 6 11 = 6,18 
7 Munskydd 0 31 = 0,52 
8 Borr 1 33 = 1,55 
9 Blästerglas 1 16 = 1,27 

  25 308  30,13 
      
      
      
      
Avdelning: Övriga Ärende Tid   
   Min Sek   Minuter 
Skärning Skruvmejsel 3 20 = 3,33 
Kontor Fråga efter mtrl. 3 29 = 3,48 
Emballering Slägga (lån) 2 51 = 2,85 
Skärning Borr 2 34 = 2,57 
Emballering återlämna verktyg 2 35 = 2,58 
Emballering Nyckel till traktor 0 45 = 0,75 
  12 214  15,57 
      
      
      
      
      
Totalt under dagen:           
Antal besök  Min Sek  Minuter 

47  103 1286 = 124,43 
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Bilaga C:1 

C. Diagram över besök på förråd 
Besök på förråd V.16 2004
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 Förhållande tid/besök 
  MV PV MO Övriga 
Antal besök 80 67 39 25 
Tid (min) 234,42 165,19 156,88 96,87 
Tid/besök 2,93 2,47 4,02 3,87 
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Bilaga C:2 

Besök på förråd V.16 2004
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D. Beräkningar av förändringsförslag 
Nuläge 

      
Avdelning Anal (ggr/dag) Tid (sek) Summa tid 
MV-PV 0 132 0 
MV-Fö 20 90 1800 
MV-MO 0 150 0 
PV-Fö 16,75 76 1273 
PV-MO 0 76 0 
MO-Fö 9,75 148 1443 
   Summa (sek) 4516 
    Summa (min) 75,27 

Förändringsförslag (1), flytta ut vissa artiklar närmare förbrukningsplatsen 

Avdelning Anal (ggr/dag) Tid (sek) Summa tid 
MV-PV 1,25 132 165 
MV-Fö 14,5 90 1305 
MV-MO 1 150 150 
PV-Fö 8,5 76 646 
PV-MO 0,25 76 19 
MO-Fö 8,75 148 1295 
   Summa (sek) 3580 
    Summa (min) 59,67 

Förändringsförslag (2), flytta hela förrådet till MO 
  

Avdelning Antal (ggr/dag) Tid (sek) Summa tid 
MV-PV 0 132 0 
MV-Fö 20 150 3000 
MV-MO 0 150 0 
PV-Fö 16,75 76 1273 
PV-MO 0 76 0 
MO-Fö 9,75 18 175,5 
   Summa (sek) 4448,5 
    Summa (min) 74,14 

Förändringsförslag (3), kombination av förslag (1) och (2) 

Avdelning Anal (ggr/dag) Tid (sek) Summa tid 
MV-PV 1,25 132 165 
MV-Fö 14,5 150 2175 
MV-MO 1 150 150 
PV-Fö 8,5 76 646 
PV-MO 0,25 76 19 
MO-Fö 8,75 18 157,5 
   Summa (sek) 3312,5 
    Summa (min) 55,21 
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E. Beräkningsexempel 
 

Beställning av Skärplattor under år 2003 

Artikelnummer: 354-003164 Benämning: SEKR-1203-AFTN-ME13 T25 

Månad:  Beställningsantal: 

1    100 

2    100  

3    100 

4    100 

5    200 

6    100 

7    100 

9    100 

10    200 

11    100 

Summa:   1200 

Uppgifter hämtade från Monitor: 

Säkerhetslager/Best.pkt. 0 st 

EOK    100 st 

Ledtid    7 dagar 

Pris/st    57,4 kr 

Beräknad EOK: 

stEOK 150
15,04,57
8512002

≈
×
××

=  

Den totala kostnaden för att göra beställningar uppskattas under ett år till följande 
(om värdet på EOK tas från beräkning ovan): 

krTK 124585
150

120015,04,57
2

150
≈⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ××=  
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Om den totala kostnaden istället räknas på EOK 100 st som är värdet i nuläget fås: 

krTK 145085
100

120015,04,57
2

100
≈⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ××=  

Beräkning av följande baseras på värden som i dagsläget är inlagda i Monitors 
databas: 

0
600

4,2

=
=

=

SL
Årsvolym

stkningDagsförbru
 

50
2

1000 =+=MLN st 

8,20
4,2

50
==GLT dagar 

12
50
600

==LOH ggr/år 

Beräkning baserat på beräknade värden i Monitor ger följande: 

15
1030

12,4

=
=

=

SL
Årsvolym

kningDagsförbru
 

90
2

15015 =+=MLN st 

8,21
12,4

90
==GLT  dagar 

4,11
90

1030
==LOH ggr/år 
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Rutiner för att utnyttja funktioner i MPS-systemet 
Monitor 
 
 

  



 Lagerhantering på Vrena Mekaniska Verkstad AB 
 

Bilaga F:2 

Att välja partiformningsmetod 
Att välja lämplig partiformningsmetod kan vara till hjälp för att underlätta hanteringen 
vid beställningar. Eftersom olika artikelgrupper hanteras på olika sätt, passar det ej att 
tillämpa samma metod på alla artiklar. 
 
I följande fönster hämtat från Monitor kan val av partiformningsmetod göras. 

• Lager 
• Artiklar 
• Uppdatering artiklar-lager 
• (fliken planering) 

 
 

 
 
Mot behov innebär att ett orderförslag görs för varje behov som ger brist. För artiklar 
som ej ingår i en order skapas istället behovet när nivån underskrider värdet i rutan 
Säk.lag./Best. pkt, vilket förutsätter att ett sådant värde är ifyllt. Metoden mot behov 
lämpar sig bäst för artiklar som köps till specifik order. 
 
Fix kvantitet innebär att EOK måste vara ifyllt, eftersom att det är den kvantiteten som 
blir orderförslag när brist uppstår. Metoden är lämplig att använda för exempelvis 
förbrukningsartiklar med jämn förbrukning. 
 

 
 
Partiformningsmetoder som finns att välja mellan är: 

• Mot behov (M)  
• Fix kvantitet (F)  
• Hinkartikel (H)  
• Periodbehov (P)  
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Hinkartikel betyder att artikeln har en fysisk bevakning, dvs. den behovsplaneras inte i 
systemet. 
 
Periodbehov ger ett orderförslag som räcker lika lång period varje gång, men som ger 
olika stor kvantitet vid varje bristtillfälle. När denna metod väljs skall antalet 
arbetsdagar som beställningen skall räcka anges. Metoden kan lämpa sig där olika 
artiklar beställs från samma leverantör. 
 
Beräkna årsvolym 
En förutsättning för att beräkna lagernivåer och göra lageranalyser etc. är att de 
ingående parametrarna är uppdaterade. Därför bör beräkning av årsvolym göras 
regelbundet. 
 
I följande fönster hämtat från Monitor kan beräkning av årsvolym göras. 

• Lager 
• Artiklar 
• Beräkna årsvolym 

 
I de översta fälten sätts de artiklar som avser att beräknas. Det går även att dela upp och 
sortera på K, T, L och F artiklar. 
 
 

 
 

 
 
Fyll i följande: 
 

• Förbrukningsstatistik 
• Antal månader bakåt Det går att välja mellan 1 till 12 månader. 

 
 
När valda fält är ifyllda görs lista på bildskärm. 
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Listan ser ut enligt följande: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Den nya årsvolymen beräknas, och sparas genom att trycka på symbolen för spara. 
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Beräkna lagernivåer 
Att beräkna lagernivåer innebär att säkerhetslager och beställningspunkt beräknas efter 
givna formler i Monitor. Värden som beräknas fram i denna funktion ligger sedan till 
grund när en behovsberäkning görs.  
 
I följande fönster hämtat från Monitor kan beräkning av säkerhetslager och 
beställningspunkt göras. 

• Lager 
• Artiklar 
• Beräkna lagernivåer 
 

I de översta fälten sätts de artiklar som avser att beräknas. Det går även att dela upp och 
sortera på K, T, L och F artiklar. 
 

 
 
 

 
 
Fyll i följande: 
 

• Beställningspunkt 
• Säkerhetslager 

 
När valda fält är ifyllda görs lista på bildskärm.  

 
Anledningen till varningstexten är att systemet är satt att inte dela att inte dela på Säk.lager 
och Best.punkt, under fliken lager i systeminställningar. 
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Listan är utformad enligt nedan 
 
 

 
 
 
 
Symbolen starta körning måste markeras för att nya värden skall hämtas i databasen. 
Därefter kan symbolen spara markeras om så önskas. Värdena sparas då i databasen ock 
ligger sedan till grund för behovsberäkningar och lageranalyser. 
 
 

 

 
 
För att få rättvisa värden krävas att årsvolym samt ledtid är korrekt ifyllt. Om något av dessa 
värden saknas markeras fälten gula och ett utropstecken markeras i kanten. 
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Beräkna EOK  
Beräkning av ekonomisk orderkvantitet kan göras för att få en lämplig kvantitet på varje 
beställning. Det är parametrarna för ordersärkostnad och lagerhållningsränta som är 
viktiga i denna beräkning. Det är även viktigt att värdena för årsvolym och pris är 
uppdaterade, då dessa värden är ingående parametrar vid beräkning av EOK 
 
I följande fönster hämtat från Monitor kan beräkning av den ekonomiska 
orderkvantiteten göras. 

• Lager 
• Artiklar 
• Beräkna EOK 

 
I de översta fälten sätts de artiklar som avser att beräknas. Det går även att dela upp och 
sortera på artikeltyper K, T, L och F. Dessutom kan sortering göras på 
partiformningsregler M, F, H och P.  
 
 

 
 
 
 

 
Fyll i följande: 
 

• Ordersärkostnad inköp 
• Ränta 
• Lämplighetskontroll kan göras på artiklar med partiformningsmetod Fix 

kvantitet 
 

 
När valda fält är ifyllda görs lista på bildskärm.  
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Listan för EOK är utformad enligt nedan. 
 
 

 
 
För att utföra beräkning av ny EOK måste starta körning genomföras. Den beräknade 
ekonomiska orderkvantiteten listas i den högra kolumnen. 
Om lämplighetskontroll är vald att utföras på artiklar med partiformningsregel Fix 
kvantitet markeras ett utropstecken efter de artiklar som systemet anser bör kontrolleras. 
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Lageranalys 
I menyn lageranalys kan lagret studeras i olika avseenden. Detta kan vara till hjälp för 
att se över hur artiklar rör sig i lagret. För att få rättvisa värden här krävs att värden på 
årsvolym, ledtid, säkerhetslager och pris är korrekta. 
 
I följande fönster hämtat från Monitor väljs vad som skall analyseras i lagret 

• Lager 
• Artiklar 
• Lageranalys 

 
I de översta fälten sätts de artiklar som avser att beräknas. Det går även att dela upp och 
sortera på K, T, L och F artiklar. 
 

 
 
 

 
 
Det finn tre olika analyser som kan göras på lagret. Något av följande alternativ fylls i: 
 

• Säkerhetslager 
• Genomsnittslager 
• Omsättningshastighet 

 
Genom att välja den analys som avser att studeras samt välja de artiklar som skall studeras kan 
analysen utföras. 
 
När valda fält är ifyllda görs lista på bildskärm.  
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När val görs att titta på säkerhetslagret fås följande lista: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Listan visar värdet på säkerhetslagret det vill säga de pengar som det beräknade 
säkerhetslagret binder. Dessutom visas värdet på dagstakten över förbrukningen. 
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När val görs att titta på genomsnittslager fås följande lista: 
 

 
 
I tabellen går att utläsa hur många artiklar som i genomsnitt finns i lager för varje 
artikel, samt värdet på det kapital som i genomsnitt bind i lager (A). Det är värdet på 
genomsnittslagret som brukar benämnas som medellagernivå MLN i litteratur. 
I tabellen listas även värdet på de artiklar som finns i lagret vid den tidpunkt då analysen 
utförs. Tabellen visar dessutom det kapital som binds i lagret (B) 
Även vid denna listning visas information över förbrukningshastigheten. Värdet i tabell 
(C) är det som brukar benämnas som genomloppstid. 
Genom att analysera värdena på dessa kan en överblick fås över hur artiklarna i lagret 
rör sig.  
 
 

A B C
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När val görs att titta på omsättningshastighet fås följande lista: 
 

 
 
Omsättningshastigheten som visas i tabellen brukar i litteraturen nämnas som 
lageromsättningshastighet LOH. Genom att analysera lageromsättningshastigheten kan 
beslut fattas vilka artiklar som är värda att lagerhålla. Artiklar med låg 
lageromsättningshastighet och som inte orsakar stopp i produktionen vid brist bör 
undersökas om de verkligen bör lagerhållas. 
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Volymvärdeanalys 
I menyn volymvärdeanalys kan uppdelning på av artiklar göras. Eftersom det finns olika 
sätt att hantera artiklar på är det ofta bra att indela artiklar efter någon metod. Att klassa 
upp artiklar efter volymvärde är ett sätt att dela upp dessa. 
För att få rättvisa siffror krävs att värden på årsvolym och pris är korrekta. 
 
I följande fönster hämtat från Monitor kan val göras på hur artiklarna skall klassas upp.  

• Lager 
• Artiklar 
• Volymvärdeanalys 

 
I de översta fälten sätts de artiklar som avser att beräknas. Det går även att dela upp och 
sortera på K, T, L och F artiklar. 
 

 
 
 
 

 
 
Fyll i följande: 
 

• ABC-koder 
• ABC-kodsberäkning (välj ett alternativ) 

 
 
När valda fält är ifyllda görs lista på bildskärm. 
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När val görs att titta på volymvärde fås följande lista: 
 

 
 
Eftersom det inte finns några ABC-koder valda väljer systemet att sätta Z på allt. 
 
Genom att studera volymvärdet på artiklar kan konstateranden göras på vilka artiklar 
som bör prioriteras. Artiklar med en låg årsvolym och har ett högt pris kan också 
analyseras om dessa är nödvändiga att lagerhålla. 
 


