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Sammanfattning 

Vilka reservdelar som lagerhålls till tillverkningsmaskinerna och vilken typ av reservdelar det rör sig 
om på Scania avgörs av underhållsavdelningen Dynamate. Nuvarande bedömning görs endast med 
hjälp av erfarenhet.  Detta förhållningssätt till reservdelar medför risker i och med att det oftast inte 
finns någon statistik eller data som underlag för beslut om lagerhållning.  
 
Scania anser sig själva vara effektiva vad gäller hanteringen av reservdelar jämfört med andra företag 
inom samma bransch, men förbättringspotential finns. En väl fungerande reservdelsstrategi och ett 
uppdaterat arbetssätt för att säkra maskiners drift bidrar till att höja företagets OPE-tal.  
Studien som har genomförts har haft till syfte att kartlägga hur reservdelshanteringen går till på 
företaget i nuläget, identifiera olika problemområden och därefter komma med förslag på hur dessa 
problemområden kan hanteras.  
 
För att kunna bedöma om en reservdels ska lagerläggas eller inte så har ett verktyg baserat på 
poissonfördelning tagits fram och ett förslag om att använda en failure mode effect analyses. Detta 
för att underlätta för beredare och minska risken att bedömningar enbart görs på erfarenhet.  
I reservdelshanteringen så är en annan faktor som påverkar behovet av reservdelar operatörens 
hantering av sin maskin och hur väl denne känner till sin maskin. Det är därför viktigt att inte 
operatörens roll glöms bort. Hållbarheten av en reservdel blir längre ju bättre en operatör känner till 
sin maskin och hur den på lämpligaste sätt ska behandlas. Resultatet kan ses som en 
rekommendation och grund till en förbättrad reservdelsstrategi, men det är upp till Dynamate och 
Scania att jobba vidare med att införa föreslagna åtgärder i det dagliga arbetet. 
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Abstract 
Which machine spare parts held in stock and what kind of spare parts is determined by the 
maintenance department Dynamate. Current assessment is made only by means of experience. This 
attitude to machinespareparts carries risks in that often there is no statistics or data to make 
decisions about inventory. 
 
Scania considers themselves to be effective in the management of spare parts compared to other 
companies in the same industry, but there is potential for improvement. A well-functioning 
spareparts strategy and an updated approach to ensure machine operation helps to raise its OPE. 
The study carried out has been aimed at identifying how parts management is done in the company 
at present, identify problem areas and then come up with suggestions on how these problem areas 
can be addressed. 
 
In order to assess whether a spare part will be added or not, a tool based on Poisson distribution 
was developed and a proposal to use a failure mode effect analyzes. This is to facilitate the processor 
and reduce that risk assessments are made only on experience. 
 
Another factor affecting the need for spare parts is the operator and his handling of his machine and 
how well he knows his machine. It is therefore important that the operator's role is not forgotten. 
The durability of a part will be longer, the better an operator knows his machine and how it is 
treated in the most appropriate way. The result can be seen as a recommendation and a ground to an 
improved spare parts strategy, but it is up to Dynamate and Scania to work further with the 
introduction of the proposed measures in daily work.Click here to insert text 
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1 Inledning 
Här kommer vi beskriva bakgrunden till vårt examensarbete, vilka mål som satts upp samt vilka 

lösningsmetoder vi använt oss av.  

1.1 Bakgrund  

Denna rapport skrivs som ett avslutande examensarbete inom programmet maskinteknik på 

KTH och omfattar 15 hp. Uppdragsgivaren är Dynamate AB som sköter produktions-, 

fastighets-, VVS- och elunderhåll på Scania. I dagsläget finns ingen uttalad reservdelsstrategi på 

företaget och således inga verktyg för att avgöra vilka reservdelar som bör finnas på lager för att 

säkerställa en fullgod drift av produktionen med målet att nå ett OPE (overall process efficiency). 

på minst 85 procent. Vår uppgift är att undersöka nuläget på företaget samt komma med förslag 

på förbättringar eller nya arbetssätt.   

Scania grundades 1891 i Södertälje men hette på den tiden Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje 

eller kort Vabis och tillverkade järnvägsvagnar. Företaget kom sen att börja utveckla och tillverka 

bilar och lastbilar. Idag tillverkar Scania tunga lastbilar, bussar samt industri och marinmotorer.  

Scania är idag verksamt i över 100 länder och har fler än 30000 anställda.  

Scania CV AB tillverkar lastbilar och bussar för tung transport, samt industri och marinmotorer. 

Man erbjuder också servicerelaterade produkter och tjänster. affärsområdet lastbilar står för över 

60 % av omsättningen. Under 2012 omsatte Scania 79,6 miljarder kronor och gjorde en vinst 

efter skatt på 6,6 miljarder. 

Dynamate AB är ett helägt dotterbolag till Scania och deras verksamhet består i tekniskt 

produktionsstöd, fastighetsunderhåll och specialkompetens inom bland annat områdena 

automation, styr och regler, el och VVS. Dynamate som från början var en underhållsavdelning 

inom Scania blev ett eget bolag 2001 och består idag av ca 850 anställda. Företagets omsättning 

uppgick 2012 till ca 1,3 miljarder kronor. Dynamates största kund är Scania och de finns på 

samtliga orter som Scania finns på. Dynamates värderingar är kunden först, respekt för individen 

samt eliminering av slöseri. 

 

 

1.2 Problemformulering 

För tillfället så finns ingen strategi för vilka reservdelar Scania lägger upp som förrådsartikel. Vid 

nyanskaffning av maskiner så köps reservdelar in enligt leverantörens rekommendationer och 

beredares egna erfarenheter. Leverantörens rekommendationer är troligen inte alltid det som är 

mest kostnadseffektivt för Scania. Det tillvägagångssätt som används av Scania i dagsläget kan 

innebära att onödigt stort kapital binds upp i reservdelar samt att det ligger fel reservdelar på 

lager.  

Med hjälp av en reservdelsstrategi så skulle OPE-talet kunna förbättras samt ge lägre kostnader 

för reservdelslagret. I dagsläget finns det förbrukningsartiklar, försäkringsreservdelar och VR-

artiklar. Alla dessa behandlas utifrån vilken klassning maskinen de används på har.  



2    
Reservdelarna är idag inte klassificerade efter kritikalitet och det är en möjlighet till förbättring så 

att inte samtliga artiklar behandlas på samma sätt. Det finns en klassificering för maskiner med en 

tillhörande mall, men något liknande finns inte för reservdelar.  

Scania strävar efter att ha ett OPE (TAK) på minst 85 procent till en så låg kostnad som möjligt. 

Hur kan en reservdelsstrategi integreras för att nå bättre OPE-tal och minska kostnaderna 

samtidigt som man inte ökar stopptid? 

I dagsläget sköter inköpsavdelningen inköp av nya maskiner och formulerar avtal med 

leverantörer. Underhåll tas ibland sent med i utvärderingen av tilltänkt maskinleverantör. Hur kan 

inköp av reservdelar och vilken maskin som väljs påverkas om underhåll är med redan från 

början av inköpsprocessen?  

I dagsläget använder Scania sig av affärssystemet IFS (PRIMA) för registrering av reservdelar. 

Hur ser informationen för respektive reservdel ut i dagsläget och kan den tas tillvara på ett 

effektivare sätt? 

 

1.3 Mål  

 Att ge förslag på en strategi som ser till att de reservdelar som behövs finns tillgängliga 
för att minimera driftstopp d v s sträva för att höja OPE-talet. 

 Att ge förslag på en reservdelsstrategi som gör att kapitalbindningen minskar. 

1.3.1 Delmål 

 Ta fram förslag på nya nyckeltal utifrån reservdelsstrategin. 
 

1.4 Avgränsningar 

Begränsad till avdelningen transmission. 

Strategin skall  anpassas till maskinreservdelar.  

 

1.5 Lösningsmetoder 

Vi har valt att använda oss av ostrukturerade intervjuer. Anledningen till att vi valt den formen av 

intervjumetod är att vi ansett att den skulle ge oss den lämpligaste helhetsbilden om den 

intervjuade ej hade varit styrd av bestämda frågor.  

Det har även använts litteratur som använts under vår utbildning och annan litteratur inom 

området. Elektroniska källor har också använts vid förstudien.  

Internt affärssystem, IFS, har använts för att ta fram tabeller, statistik och historik.  

En nulägesanalys av nuvarande reservdelshantering har gjorts för att på så sätt ta reda på 

områden som kan förbättras.  

Vi har även anpassat teoretiska analyser och beräkningsmetoder till verkligheten på företaget 

exempelvis genom FMEA och sannolikhetsberäkningar av olika lager nivåer.  
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2 Teori  
Under detta kapitel kommer teori behandlas som författarna anser vara nödvändig för fortsatt förståelse för 

begrepp i rapporten.  

 

2.1 Reservdelshantering 

En viktig aspekt vid reservdelshantering är att standardisering av reservdelar bör eftersträvas 

(Storhagen, 2003). Det anses även nödvändigt att samla information om felfrekvens, felorsak och 

konsekvens av respektive reservdel för att få en uppfattning av olika reservdelars betydelse med 

hänsyn till driftsäkerhet (Storhagen, 2003). Reservdelar är nödvändiga att ha tillgängliga för att 

kunna sköta underhållet.  

2.1.1  Försäkringsreservdelar 

Inom Dynamate så finns det vissa reservdelar på plats som kallas för försäkringsreservdelar. 

Dessa är delar som oftast är kritiska för drift av en maskin och således alltid måste finnas 

tillgängliga. Det kan även bestå av artiklar som är specialtillverkade vilket i sin tur innebär att dom 

kan ha en betydligt längre ledtid. En brist på en sådan del orsakar driftstopp med stora kostnader 

som resultat. Enligt Hagberg och Henriksson så ska en reservdel lagerhållas om följande 

resonemang uppfylls (Henriksson, 2010): 

”…den sannolika kostnaden för produktionsbortfall under maskinens återstående livslängd 

överstiger den sannolika kostnaden för lagerhållning plus den sannolika kostnaden för 

inkurans dvs. att reservdelen ej kommer att brukas.” 

De menar vidare även att för att kunna utföra ovanstående resonemang så bör vissa variabler 

vara kända och dessa är följande (Henriksson, 2010) 

- Artikelns felfrekvens 

- Artikelns felfördelningsfunktion 

- Pris eller alternativkostnad 

- Kostnaden för produktionsbortfall 

- Lagerhållningsränta 

- Återstående livslängd på utrustningen  

 

2.1.2  Förbrukningsartiklar 

Detta är artiklar som används kontinuerligt d v s har en hög omsättningshastighet. I och med att 

dessa reservdelar bör ha en känd omsättning så kan antalet som bör beställas kunna beräknas 

med hjälp av exempelvis ekonomisk orderkvantitet (EOQ). Hemtagningskvantiteten bör följa 

omsättningslagret och vara fast med en bestämd beställningspunkt (Storhagen, 2003).  I vissa fall 

kan det även bli aktuellt med ett något större säkerhetslager eller hemtagningskvantitet om det 

exempelvis skulle vara ekonomiskt fördelaktigt vid avtalsslutning.  
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   Figur 1 beställningspunkt (Mattsson, 2002) 

 

2.1.3 VR-artiklar 

En VR-artikel är en specialdesignad eller specifikt anpassad artikel för Scaniamaskiner och kan 

vara exempelvis en chuck eller en verktygsrevolver. Definitionen av en VR-artikel är enligt 

Dynamates handbok för reservdelsberedning, (Orton, 2010), ett verktyg eller en del av utrustning 

som rör vid producerad artikel.   

2.1.4 Fantomartiklar 

Detta är artiklar som finns inlagda i affärssystemet, men som av någon anledning inte finns på 

lager. Det kan vara artiklar som bara använts en gång innan ett leverantörsbyte eller en del som 

väldigt sällan byts och därför inte behöver lagerföras. För att kunna föra en relevant och spårbar 

dokumentation är det viktigt att fantomartiklar får finnas kvar för att undvika långa tider för 

sökning av artikel där behov plötsligt uppstått.  
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= omsättningslager 

Ordertillfälle = 

beställningspunkt 

säkerhetslager 
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Tid 



  5   

 

2.2 TAK/OEE/OPE  

OEE är ett nyckeltal som mäter den totala utrustningseffektiviteten (Overall Equipment 

Effectiveness) på svenska TAK (tillgänglighet, anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte). På Scania 

talar man om OPE, som är den totala processeffektiviteten. Om man har ett OEE värde på 

100% så innebär det att man utnyttjar utrustningens maximala potential alltså att utrustningen 

alltid går , går med rätt hastighet och utan att tillverka felaktiga detaljer eller detaljer som måste 

omarbetas (Ljungberg, 2000). OEE beräknas med tillgänglighet operationseffektiviteten och 

kvalitetsutbytet multiplicerade med varandra. Hur man räknar dessa visas med nedan. Med 

maxproduktion menas den produktion man räknar med att få ut ur maskinen under en viss tid, 

exempelvis ett skift på 8 h. 

Tillgänglighet (T) =
planerad tid − stopptid

planerad tid
 

Anläggning (A) =
verklig produktion

(planerad tid − stopptid)/(planerad tid x maxproduktion)
 

 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒(𝐾) =
verkligproduktion − kassation

verklig produktion
 

Figur 2 Beräkning av TAK (OPE) 

 

2.3 FMEA/FMECA  

Failure Mode, Effekt Analys som förkortas FMEA, eller feleffektanalys på svenska, och innebär 

att man gör en systematisk genomgång av en produkt eller process och dess funktion, felsätt, 

felorsaker och felkonsekvenser (Klefsjö, 2007). Vid en FMECA så görs även en 

kritikalitetsanalys. En FMEA kan göras med hjälp av en blankett som kan se ut på olika sätt. Med 

hjälp av en FMEA så kan man vid bedömning av exempelvis inköp av reservdelar avgöra om 

dessa ska köpas in på lager eller inte. En FMEA kan påvisa hur en eventuell brist eller fel 

påverkar en beroende process, i vårt fall med bland annat stopptid som konsekvens. Vid en 

FMEA görs en värdering där man väger ihop felsannolikhet(F), allvarlighetsgrad(A) och 

upptäcktssannolikhet(U) och ger dessa en siffra utefter visa förutbestämda kriterier. Vid 

produktberäkning av dessa tal så får man fram ett så kallat risktal eller RPN (risk priority number, 

här FAU.) som man sedan använder i bedömningen (Klefsjö, 2007).  Denna metod är lämplig 

som ett stöd för att kunna göra en bättre bedömning med ett mindre behov av erfarenhet. Detta 

kan underlätta vid exempelvis personalbyte eller nyanställning på tjänster som tidigare krävt 

mycket erfarenhet (Bratteby-Ribbing, 2006). 
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FMECA                   
SYSTEM: 

  
DATUM: UTGÅVA: UTFÖRD AV: GODKÄND AV: 

ART NR. 
        

  

Pos. FUNKTION FELMÖJLIGHET FELORSAK FELEFFEKT F A U F*A*U LAGER(Y/N) 

                0   

                0   

                0   

                0   
Figur 3 

Exempel på bedömning av F, A och U (Henriksson, 2010): 

Felintensitet   felfrekvens per år värdering 

Osannolikt att fel inträffar  <1/100000  1 

Mycket liten sannolikhet för fel <1/10000  2-3 

Liten sannolikhet för fel  <1/1000  4-5 

Viss sannolikhet för fel  <1/100  6-7 

Hög sannolikhet för fel  <1/10  8-9 

Mycket hög sannolikhet för fel <1/1  10 

 

Allvarlighetsgrad 

Ingen påverkan    1 

Obetydlig påverkan    2-3 

Liten påverkan så som ljud, vibration.   4-5 

Risk för kvalitetsavvikelser    6-8 

Allvarligt driftstopp, risk för personskada, miljö eller lagbrott 9-10 

 

Upptäcktssannolikhet 

Upptäcks alltid    1 

Normal sannolikhet för upptäckt   2-3 

Viss sannolikhet för upptäckt   4-6 

Liten sannolikhet för upptäckt   7-9  

Osannolikt att felet upptäcks   10 
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2.4 TPM 

Total Productive Maintenance (TPM), är ett helhetstänk där man arbetar för att höja den totala 

utrustningseffektiviteten och ett företags produktiva processer (Ljungberg, 2000). Det är en 

förändringsprocess där alla i företaget engageras för att man ska kunna eliminera olika typer av 

förluster i maskinutrustningen och processer. TPM har tre grundläggande byggstenar vilka är  

 Uppföljningar av driftstörningar - hjärnan 

 Operatörsunderhållet - hjärtat 

 Förbättringsgrupper – musklerna 

TPM kommer ursprungligen från Japan men bygger nu på erfarenheter från hundratals företag 

från USA, Japan och Europa som har förbättrat sin tillgänglighet, produktivitet och kvalitet samt 

sänkt sina underhållskostnader avsevärt (Ljungberg, 2000). 

2.5 SSG 

Standard Solutions Group är ett företag som arbetar för att bland annat standardisera och 

klassificera reservdelar åt andra industrier. Reservdelar klassas och får ett så kallat SKC-nummer 

som är detsamma för olika företag. Dessa artiklar hamnar sedan i en produktdatabas. 

Produktdatabasen innehåller ca 650 000 registrerade artiklar från över 40 olika industrier. Dessa 

artiklar uppdateras kontinuerligt och är sammanlänkade med de anslutna industriernas databaser. 

Artiklarna i databasen beskrivs först och främst enligt en norm, vanligen exempelvis ISO- eller 

DIN-standard. Industrier som är anslutna till SSG kan se vad andra industrier som är anslutna 

har för artiklar i och med att SKC-numren är desamma för alla industrier. Tanken med att ansluta 

sig till SSG är att genom ett samarbete med andra industrier slippa lagerhålla vissa reservdelar och 

på så sätt minska kapitalbindningen på företaget. Man minskar också risken för att lagerhålla 

dubbletter av artiklar i sitt lager (SSG , 2013). 

 

2.6 Statistik  

Under 1950-talet ökade komplexiteten i elektroniksystem. Detta gjorde att tillförlitlighetssystem 

blev nödvändiga. Högt specialiserade underhållsgrupper erfordrades för underhåll och reparation 

av de nya systemen. I amerikanska flottan hade till exempel antalet elektronrör i en jagare ökat 

från 60 stycken år 1937 till 3 200 år 1952 men utrustningen kunde bara utnyttjas 30 % av tiden på 

grund av dålig driftsäkerhet. Man fann också att kostnaden för underhållet av utrustningen var 

mer än dubbelt så stor som själva investeringen. Felmods- och feleffektanalys(FMEA) 

utvecklades också i början av 1960-talet. Sannolikhetsberäkningar för riskbedömningar började 

också användas i större utsträckning. I Frankrike sattes exempelvis sannolikhetskrav vid 

utvecklingen av flygplanet Concorde. Där klassificerades felen i mindre allvarliga, kritiska och 

katastrofala fel och riskmått sattes på de olika feltyperna. Exempelvis skulle ett katastrofalt fel 

som ledde till flygplanskrasch inträffa med en sannolikhet som var högst 10^-7 per flygtimme. 

I en Weibullgraf så varierar ofta felbenägenheten för en population av icke reparerbara enheter 

med tiden. Man delar upp komponenter i tre perioder.  



8    

 

Figur 4 Badkarskurva (Anon., 1992) 

Figur 5 illustrerar hur felbenägenheten för en population av icke reparerbara enheter ofta varierar 

med tiden. På grund av kurvans utseende så brukar den ofta kallas för badkarskurvan. 

Tillverkning och materialvariation gör att vissa enheter kommer att gå sönder först och 

populationen kommer därför att bli bättre efter en viss tid, denna period kallas för 

begynnelseperioden. Därefter följer bästperioden då felbenägenheten är ungefär konstant. De fel 

som inträffar under denna period kan komma från exempelvis tillfällig överbelastning. Med rätt 

underhåll kan denna period hållas lång. Slutligen gör slitage och åldrande att felbenägenheten 

växer under slutperioden (Klefsjö, 2007). 

Det statistiska synsättet innebär att inte bara betrakta varje enskild observation, exempelvis ett 

mätvärde eller fel som uppstår, som något unikt utan istället som en del av den information som 

kan berätta om hur bra processen fungerar. Medelvärden blir också pricksäkrare desto större 

population man mäter ifrån (Klefsjö, 2007). 

Poissonfördelningen är en diskret fördelning d v s att det inte finns några oändliga mängder.  Alla 

efterfrågefördelningar i verkligheten är diskreta. Poissonfördelningen är helt definierad av sitt 

medelvärde, dvs. en efterfrågefördelning som är bestämd av medelefterfrågan. 

Poissonfördelningen är en osymmetrisk funktion som används för att räkna ut händelser som är 

oberoende av varandra t ex samtal som inkommer till en telefonväxel (Mattsson, 2003). 

 

2.7 5S och de sju stegen 

Många av de fel och stopp som uppstår i en produktionsverkstad beror på att maskinerna inte har 

rengjorts och smörjts kontinuerligt. På Scania så har man en plan mot ett självständigt 

operatörsunderhåll i sju steg.  Innan man började arbeta mot målet självständigt arbete på Scania 

så införde man 5S: 

- Sortera, få bort onödigt material och städa golven på arbetsplatsen 

- Systematisera, märka material samt lägga det på uppmärkta platser 
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- Städa, rengöring av arbetsplats och utrustning 

- Se till, Analyser grundorsaker till smuts och upprätthålla ordning med hjälp av regelbundna 

5s- aktiviteter 

- Standardisera, införa regler och rutiner för att bibehålla 5S 

Att införa 5S bidrar till att man får en upprensning av arbetsplatsen och lokalerna för att enklare 

kunna arbeta med de sju stegen (Ljungberg, 2000). De sju stegen är: 

- Steg  1, initialrengöringen 

- Steg  2, åtgärda orsaker till nedsmutsning 

- Steg  3, standarder för rengöring och smörjning 

- Steg  4, allmän inspektion 

- Steg  5, självständig inspektion 

- Steg  6, organisation av arbetsplatsen 

- Steg  7, självständigt operatörsunderhåll 

Initialrengöring innebär att operatören grundligt rengör sin maskin för att på så sätt förhindra 

onormal förslitning. Här kan operatören även upptäcka enkelt korrigerbara defekter. (Ljungberg, 

2000) 

Åtgärda orsaker till nedsmutsning  innebär att man söker efter källan till smuts och om möjligt 

eliminerar den och i det fall där det ej är möjligt så minskar man den genom skydd. En fördel är 

att använda transparenta skydd för att förenkla visuell inspektion. 

Standarder för rengöring och smörning  innebär att man tar fram checklistor för rengöring, smörjning 

och inspektioner och vid vilka intervall dessa skall genomföras. 

Allmän inspektion innebär att underhållsavdelningen hjälper till att utbilda operatörerna i 

underhållsteknik och hur de ska utföra inspektion på den egna utrustningen.  

Självständig inspektion  här tar operatören över flera av underhålls uppgifter samtidigt som 

ansvarsfördelningen klargörs mellan operatör och underhållsavdelningen.  

Organisation av arbetsplatsen här utförs standardisering av arbetsplatsens utformning och av hela 

arbetet. 

Självständigt operatörsunderhåll  i detta steg så har operatören en sådan kompetens att denna helt 

ansvarar för grundläggande underhåll på sin maskin. (Ljungberg, 2000) 
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3 Empiriska studier 
Här kommer vi beskriva våra observationer samt sammanställa vad vi fått reda på genom intervjuer.  

3.1 Nulägesanalys 

Det finns i dagsläget olika typer av underhåll där reservdelar kommer till behov. Det är dels 

förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll eller övrigt underhåll. Under övrigt faller sådant 

som inte passar in på någon annan beskrivning enligt ”Lathund för prioritering av AO till 

underhåll (Internt dokument på Dynamate, 2012).  För avhjälpande underhåll(AU) har 

ledningscentralen ansvar och för förebyggande underhåll(FU) samt övrigt så har 

underhållssamordnare eller planerare ansvaret. Det finns tre prioriteter av arbetsorder där 

prioritet 1 är skyddsarbete eller fara för person, egendom eller miljö. Prioritet 2 är underhåll som 

åtgärdas snarast. Prioritet 1 och 2 hamnar alltid under AU. Prioritet 3 är fel som åtgärdas när 

tillfälle ges och hamnar under FU eller övriga. Vid FU så har man oftast tid att planera in 

underhållet och behöver därför inte stoppa en maskin förrän det är dags att utföra reparationen. 

Vid AU, och då framför allt vid akut AU, så kan stora kostnader uppstå om inte rätt reservdel 

finns tillgänglig.  

När ett fel som påverkar maskinens funktion uppstår så är det operatörens roll att anmäla detta 

till ledningscentralen. Redan här kan längre väntan än nödvändigt uppstå av diverse anledningar, 

allt från att operatör inte känner till sin maskin tillräckligt bra, är på kafferast till att operatören 

helt enkelt för tillfället sysslar med något annat och därför inte upptäcker felet. Det kan även röra 

sig om kvalitetsavvikelser som kan vara svåra att upptäckta. Innan operatör ringer in en 

arbetsorder så skall denne även pröva olika saker för att se om problemet kan lösas direkt. 

Därefter kontaktas ledningscentralen och en arbetsorder skapas. När en arbetsorder skapas så 

tilldelas den en typ och prioritet. Prioriteten är som ovan och typerna är ordnade från 01-09. 

1. TBU tillståndsbaserat underhåll 

2. FSU förutsägbart underhåll 

3. FBU Förutbestämt underhåll 

4. UAU Uppskjutet avhjälpande underhåll 

5. AAU Akut avhjälpande underhåll 

6. FB Förbättring 

7. MD Modifiering 

8. UB Underhållsberedning 

9. ÖV övrigt 

 De typer som är intressanta är typ 4 och 5. Dessa tillsammans med vilken prioritet de har finns 

tillgängliga att se på en lista. Arbetsordern tilldelas sedan en reparatör som åker ut till maskin och 

där startar sin arbetsorder. Maskinen sätts i ett säkert tillstånd så att inte skador kan uppstå. Om 

operatören inte redan vet grunden till felet så påbörjas nu en felsökning. Denna tid kallar man för 

reparationstiden i arbetsorderprocessen. Här ingår felsökning, restaurationstid, väntetid på 

reservdel (som hämtas från lager), eventuell väntetid på specialist och uppstartstid. Det används 

endast ett nyckeltal för mätning av reservdelsnivåer (reservdelsvärdet kopplat till maskinen/ 

maskinens inköpskostnad).    

  



  11   

 

Figur 5 Enkel beskrivning av hur processen går till när ett fel i maskin uppstår. 
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3.2 Operatörsunderhåll 

På Scania så arbetar man för att nå upp till steg 7 i operatörsunderhåll, men operatörernas 

kompetens varierar. En operatör som författarna varit i kontakt med hade en stor kompetens och 

kunskap om sin maskin. Detta ledde till att operatören självständigt utförde rengöring och 

smörjning och även till en stor del reparationer vid behov. Operatören som hade jobbat vid 

samma maskin en längre tid hade ”lärt känna” sin maskin och kunde inte bara se utan även höra 

när något var fel. Han kunde då snabbt byta eventuell del eller i de fall det inte var möjligt, pga. 

verktygsbehov, peka ut till reparatör vad som behövde bytas. Detta minskar tiden då maskinen 

står stilla.  

På en annan avdelning hade arbetsledarna tagit bort sittplatser nära maskin för att det såg slappt 

ut när operatörerna satt ner vid maskinerna. Detta ledde i sin tur till att operatören istället rörde 

sig en bit bort från maskinen där det fanns sittplaster för att vila vilket resulterade i att operatören 

varken kunde se, höra eller ”lära känna” sin maskin. Som en konsekvens av detta så tar det längre 

tid att upptäcka ett eventuellt fel.  

Enligt en erfaren operatör på företaget som författarna var i kontakt med känner sig inte 

operatören alltid motiverad till att utföra exempelvis initialrengöringen. Detta kan bero på olika 

faktorer och en av dessa kan vara att det inte känns viktigt. Då är det viktigt att ledningen visar 

hur viktigt det är. Detta kan göras genom att ledningen är med tillsammans med operatörerna på 

första rengöringen. Viktigt är också att poängtera att detta arbete inte är frivilligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Underhållets påverkan på effektiviteten  
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3.3 Artikellista försäkringsreservdelar 

Listan nedan beskriver några av de dyrare spindlarna som är lagerlagda på förråd 067F, det finns 

dock betydligt flera spindlar av hög kostnad men det fanns inte tillräckligt bra data i Prima för att 

ta med dem i listan. 

 

Artikelnummer pris   

summa i 

SEK 

kopplade 

till antal 

maskiner 

antal 

i 

lager ledtid kvantitet 

9530460 4 432 EUR 38 115 1 1 105 1 

3665983 15 462 EUR 132 973 2 1 20 2 

985005 20 105 SEK 20 105 1 1 30 1 

3689019-R 68 000 SEK 68 000 1 1 ? 1 

9530654 11 956 EUR 719 751 8 7 ? 33 

9530775 10 222 EUR 87 909 1 1 63 1 

9530776 6 987 EUR 12 0176 1 2 63 4 

9530779 11 189 EUR 96 225 1 1 3 1 

9530645 7 093 EUR 121 999 2 2 63 3 

9532501 10 308 EUR 88 648 4 1 42 6 

19538195 40 030 SEK 40 030 10 1 28 10 

Tabell 1 Försäkringsreservdelar 

(summa av dessa reservdelar 1 533 934 SEK) 

 

Listan beskriver priset på reservdelen, hur många maskiner delen är kopplad till, hur många som 

ligger i det fysiska lagret, ledtiden och kvantiteten det vill säga hur många som används i 

produktionen. När man granskar listan ser man att de flesta av delarna är kopplade till endast en 

maskin och har en kvantitet på ett. Man skulle kunna minska den totala kapitalbindningen genom 

att samma reservdel kan användas i flera maskiner.  

Ett exempel på detta är reservdel nummer 19538195 som kan användas i tio maskiner. Detta 

medför att kostnaden för reservdelen delas på tio maskiner och man slipper ha en spindel för 

varje enskild maskin. I detta fall så är också alla maskiner tillverkade av samma leverantör 

(Liebherr) vilket underlättar för att reservdelen ska passa i alla maskiner. Artikellistorna skulle 

också minska vilket ger en bättre översikt. 
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När kvantiteten på reservdelar ökar går det att föra betydligt bättre statistik på reservdelen eller 

delsystemet, exempelvis kan man mäta MTTF eller behovskvantiteten per år. Om man mäter 

felfrekvensen på bara en del och den går sönder första året får man en felfrekvens på 1 per år 

vilket kan vara ett missvisande värde. Man kan också förutsätta att reservdelen är 

badkarsfördelad. Badkarsfördelningen bygger på att när en ny del eller maskin förs in i 

produktion är felfrekvensen hög i början av driften, sedan sjunker felfrekvensen till en stabil nivå 

och efter en viss tid när produkten blir sliten ökar MTTF. Det är av betydelse att reservdelen är i 

den stabila fasen i badkarsfördelningen annars blir MTTF för varierande. 

3.4 Sannolikhetsverktyg  

Verktyg för sannolik bedömning och kostnad av reservdelar  

Exempel  

delens frekvens (ggr/år rektangelfördelad) 0,33 

  aktiva delar i verksamheten 10 

  *(ledtid/dagar per år) 

  

278 477 

kostnad för stillestånd per timme 1500 

 

600 048 

kostnad för reservdel (kronor) 120 000 

  ledtid (dagar) 60 

  
    

antal delar i lager 

Slh att lagret 

inte tar slut 

Slh att lagret 

tar slut 

sannolik 

kostnad(SEK) 

0 0,58131 0,41869 904 364 

1 0,89665 0,10334 343 224 

2 0,98218 0,01781 278 477 

3 0,99765 0,00234 365 070 

4 0,99975 0,00024 480 540 

5 0,99997 2,2283E-05 600 048 

 

   Figur 7 Sannolikhet och kostnad 

Uträkningen ovan beskriver den sannolikt minsta kostnaden (gröna rutan) och vad det är 

kostnadsoptimalt att ha lagret, (i detta fallet vid två reservdelar), genom att ta hänsyn till delens 

frekvens, delar i verksamheten, kostnader samt ledtiden. Genom att använda en 

poissonfördelning beräknas sannolikheten för hur många komponenter som kommer att behöva 

bytas under ett år. Om man i detta fall skulle välja att köpa fyra delar i stället för två betyder det 

att man betalar 240 000 SEK för cirka 2% större säkerhet. 
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Som nämnts ovan är en förutsättning för att kunna standardisera en dyrare typ av reservdel i 

maskinerna att man försöker ha färre leverantörer och ställer krav att leverantörens reservdelar 

ska passa i flera typer av maskiner. Detta gör att man kan sambandskoppla artikeln med flera 

maskiner i Scanias affärssystem Prima vilket också leder till att artikellistorna minskar. 

3.5 Reservdelars påverkan på OPE  

Sedan flera år tillbaka har Scania arbetat med att få ett OPE-tal på minst 85%.Scania ligger i dag i 

framkant vad gäller sitt OPE, jämfört med andra lastbilstillverkare, på några av dess liner. 

Reservdelsfaktorer som påverkar OPE-talet är framförallt väntan på delar(se figur 3, faktorerna T 

och A[stopptid]) men det kan också vara att reservdelen påverkar produktens kvalitet och orsakar 

kassation(se figur 3, faktorn K).  

När operatörsunderhållet fungerar optimalt så påverkar det OPE-talet positivt. Delar som 

påverkas är att man minskar stopp och förluster och det blir färre haverier och behov av 

reservdelar(se figur 7).  

3.6 Nuvarande reservdelshantering  

Vid inköp av ny utrustning så ser beredningen ut på följande sätt.  

 

 

Fas 1 - Informationsinhämtning 

Fas 2 - Underhållsberedning 

Fas 3 – Artikelberedning 

Fas 4 – Inköps beredning 

Fas 5 – Beslut 

Fas 6 – Förrådsberedning 

- Indikerar checkpoint mellan faserna. 

Figur 9. Beredning av utrustningsinköp 

 

Målet med flödet är att processen inte ska ta längre än 180 dagar, d v s 30 dagar per fas. 

I fas 1 skaffar man information. Det finns en mall internt på Dynamate som ges till leverantör för 

att införskaffa tillräcklig information.  

 

Fas 2 i denna fas går reservdelsberedaren igenom reservdelslistan som erhållits. Listan 

kontrolleras så att den är komplett och att inte något har lämnats ute. Det skulle exempelvis 

kunna vara ett drivsystem från en underleverantör som utelämnats.  

Fas 3 artikelberedning, detta sköts av förrådsberedaren som får den uppdaterade listan och 

jobbar igenom den varje artikel för sig. Data som erhålls förs in i Prima. Om fel uppstår så 

skickas hela listan tillbaka till reservdelsberedaren i fas 2.  

Fas 4 inköpsberedning tas om hand av inköp. Inköpsberedaren får information om vilka delar 
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som behöver inköpsberedning alltså artiklar som inte redan finns i Prima och kräver 

nykundsupplägg.  

 

 

Fas 5 Här fattar reservdelsberedaren ett beslut om reservdelen ska köpas hem utifrån kriterierna 

bristkostnad, maskinens livslängd, felfrekvens, pris, lagerhållningsränta och ledtid. Detta beräknas 

med ett program (LCP) som finns internt på Dynamate. 

Fas 6 Förrådsberedning. Här gås listan igenom artikel för artikel av förrådsberedaren och för in 

data i Prima. Om artikeln kopieras från en annan ort så ska man även sambandskoppla dessa.      

Vid intervju med reservdelsberedare på Dynamate har författarna fått informationen att LCP 

aldrig eller sällan används (Fas 5). Anledningen är att resultatet i beräkningen i majoriteten av 

fallen blir att lagerlägga artikeln vilket leder till onödig kapitalbindning då flertalet av 

reservdelarna inte alls behövs på lager enligt beredarens egen bedömning. Många gånger är 

information som behövs för beräkningen även bristfällig eller otillräcklig. Informationen som det 

syftas på är i form av exempelvis felfrekvens eller reservdelsåtgång. 

 

3.7 Förrådet  

I dagsläget så finns det ett förråd på avdelningen transmission som lagerhåller reservdelar. Här 

kan reparatörer själva hämta ut reservdelar eller få hjälp med att hitta delar av förrådspersonalen. 

De gånger som förrådspersonalen får hjälpa till beror ofta på att reparatören ej kunnat hitta 

reservdel i prima. Detta i sin tur beror på okunskap när man anger sökkriterier. Erik på förrådet 

talar om att han på ett effektivt sätt kan hitta rätt del genom att använda fler procenttecken, som 

gör att sökningen blir mer noggrann genom att söka på alla ord mellan procentteckenen, när han 

söker. Procenttecken gör att sökningen breddas och blir noggrannare. Att utbilda reparatörerna i 

hur man på ett bättre sätt söker efter reservdelar i prima innebär i sin tur att delen hittas snabbare 

vilket leder till kortare stopptid. Tiden för att söka efter en del skulle kunna användas till 

reparation istället för att behöva ta hjälp av exempelvis förrådspersonal.  

Ett annat problem som dyker upp vid uthämtning av reservdelar är att det skrivs väldigt slarvigt 

eller inte alls på checklistor. Det händer också att en reparatör hämtar ut en reservdel för att 

prova om det är rätt och ifall det visar sig att det är det så glöms eller struntas det i att rapporteras 

tillbaka till förrådet. Detta leder till att reservdelar helt kan saknas vid nästa tillfälle.  

3.8 Inköp  

Efter samtal med personal på inköp framgick att de i de allra flesta fallen endast tas hänsyn till 

inköpskostnaden för maskiner. Man strävar efter att ha kunskap om en LCC men i dagsläget är 

det inte möjligt pga. det finns för många okända variabler, exempelvis reservdelsbehovet.  

Det nyckeltal som används idag för att utvärdera om man har för mycket eller för lite reservdelar 

är värdet av reservdelarna kopplat till maskinen delat på inköpspriset för maskinen. Vi anser att 

det skulle vara bättre att jämföra reservdelsvärdet delat på hur värdeskapande processen under ett 

år som delarna är kopplade till.  
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3.9 Arbetsorder akutcentralen 

Akutcentralen är en ny avdelning vars uppgift är att få hem akuta reservdelar med snabbast 

möjliga leveranstid. Det har alltid funnit personer som jobbat med dessa uppgifter, men då 

samtidigt som de haft flertalet andra uppgifter. De är tre medarbetare som jobbar där och dom 

använder sig av allt från vanliga leveranssätt till mer extrema, som att exempelvis beställa hem 

med handkurir. Handkurir innebär att någon personligen tar med sig en artikel från exempelvis 

Tyskland via flyg till Sverige. På akutgruppen så sparar man händelser som uppstått i form av 

order i pappersform i pärmar. Dock så förs det inte någon statistik på detta.  

 

3.10 DYN 001 

Dyn 001 är en kod för när en reservdel saknas och att man måste vänta på den. Det är 

ledningscentralen uppgift att bokföra dessa, alltså deras uppgift att skriva in och sedan ta bort 

den. När en reservdel som varit dyn 001 har levererats så försvinner denna felkod och 

informationen sparas heller inte i systemet. Då kan man heller inte nästa gång se vad som skett 

tidigare vid samma situation.  

 

3.11 Undersökning av stycklistor och arbetsordar 

Vi valde att undersöka två likadana maskiner för slipbearbetning (M19596 och M19597). I 

nuläget så används M19597 oftare än M19596. Maskinerna är från början identiska men under år 

2004 gjorde man en helrenovation av båda maskinerna.  

Vi valde att undersöka stycklistorna till maskinerna och fann att M19596 hade 126 

reservdelsartiklar på sin stycklista. M19597 hade 173 artiklar på sin stycklista. Man kan tycka att 

de båda maskinerna borde ha lika långa stycklistor eftersom delarna i maskinerna är lika. 

Anledningen till att det skiljer är sannolikt att när en reservdel fattas som inte finns på den 

nuvarande stycklistan uppdaterar man bara stycklistan för den maskin delen behövs till. Det 

borde dock vara så att när man uppdaterar en stycklista ska alla maskiner av samma sorts 

stycklistor uppdateras det vill säga att det ska vara sambandskopplat och ett lärande system. Det 

gjordes också en undersökning av de akuta arbetsordarna på M19596, M19597, M19182 och 

M32145 (i fortsättningen M96, M97, M82 resp. M45). mellan 1 jan 2010 till 19 april 

2013(Appendix). 

M96 hade 106 arbetsorder och i 30 av dessa arbetsorder fanns det ett behov av reservdel. M97 

hade 180 akuta arbetsorder varav det till 76 behövdes reservdelar. Anledningen till att det finns 

fler akuta arbetsordar till M97 är att denna används oftare. Det finns ytligare en maskin, M82, 

som har samma funktion som M97 och den körs nästan identiskt som M97. Det är även samma 

operatörer som arbetar med maskinerna. M82 hade 191 akuta arbetsorder varav det till 81 

behövdes reservdelar. Det vill säga att M82 och M97 beter sig lika underhållsmässigt. Slutsatsen 

av denna studie är att underhållet som krävt reservdelar är mindre på den maskin som körs i lägre 

grad än den andra. Vi kunde inte med hjälp av arbetsordrar tolka hur mycket operatören påverkar 

reservdelsbehovet. 
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4 Resultat och analys  
Här kommer vi presentera våra resultat och analys av de empiriska studier som har utförts och vad våra 

rekommendationer blir. 

Idag sköts reservdelshantering på erfarenhet och intuition. Detta har sina fördelar med att det är 

enkelt och att de många gånger blir bra beställningar. Nackdelarna är flera med detta arbetssätt. 

Den nuvarande anskaffaren kan fort ersättas genom exempelvis arbetsplatsbyte, sjukskrivning 

eller pension. Då kommer någon mindre erfaren att behöva ersätta denna position och kvaliteten 

på beställningarna kan komma att sjunka. De kan även hända att beställningar till maskiner som 

nyligen havererat överdrivs eller för maskiner som aldrig gått sönder helt försummas när det bara 

är personliga åsikter bakom. Det vill säga att man kan handla irrationellt.   

Därför är det viktigt att införa en arbetsmetod eller ett verktyg som hjälper till i bedömningen om 

man skall lagerhålla en artikel eller inte.   

 

4.1 Nytt verktyg 

Ett verktyg som använder sig av poissonfördelning har tagits fram inom studien. Med hjälp av 

detta verktyg anser författarna att en bättre bedömningsgrund kan göras. Skillnaden med det 

verktyg som tagits fram och LCP är att det är en öppen redovisning, det vill säga man kan se den 

information som beräknas så som sannolikhet för att delar tar slut vid olika lagernivåer och vilken 

bristkostnad det blir.     

4.2 Kritikalitetsbedömning, FMECA 

Utöver sannolikhetsprogrammet så föreslår vi även att en FMECA skall göras vid köp av dyrare 

reservdelar. Denna för att i kombination med sannolikheten kunna avgöra hur stor påverkan 

avsaknaden av en reservdel har på bland annat stilleståndstiden. Detta kommer att bidra till en 

bättre koll på vilka reservdelar som är kritiska och hur många av dessa som behövs på lager för 

att säkra driften. När man vet vilka reservdelar som förbrukas behöver man inte lagerlägga 

obehövliga reservdelar vilket leder till att bara nödvändigt kapital binds.     

4.3 Mer fokus på operatörsroll 

Vi anser att i och med att operatörsunderhållet är en så viktig del för att en reservdelsstrategi skall 

fungera så är ett förslag att det i varje team av operatörer alltid skall finnas en erfaren operatör för 

att på så sätt höja en lägsta nivå på resterande operatörer till en godkänd nivå eller högre. Detta i 

syfte att närma sig ett självständigt operatörsunderhåll (se kap 3.7). Scania och Dynamate arbetar i 

dagsläget redan för att nå till ett självständigt operatörsunderhåll, men en aspekt som inte belyses 

tillräckligt anser vi vara hur det påverkar reservdelars livslängd. Om detta sköts på rätt sätt 

minskar behovet av reservdelar.  
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4.4 Lagring av data 

Vi föreslår vidare att lagring av data behövs för att det ska vara möjligt att införa de verktyg som 

vi föreslår och en bättre lagring av data bör göras för att kunna få statistiskt pricksäkrare resultat. 

Det vill säga att varje händelse som inträffar bidrar till att öka pricksäkerheten på felfrekvensen 

per år. Vi rekommenderar också att man börjar mäta felfrekvens per år på viktiga reservdelar som 

till exempel dyra spindlar. När en artikel får felkod DYN001 så bör även denna information 

sparas för att åskådliggöra hur lång väntetiden på reservdelar är och hur mycket det påverkar 

OPE talet.  

4.5 Förslag på nytt nyckeltal 

Vi föreslår att ett nyckeltal som är lämpligt att lägga mera fokus på att mäta är reservdelsvärdet 

kopplat till processen delat på hur mycket värde som processen skapar under ett år. 

4.6 Standardisera 

En vidare standardisering av maskiner och dess reservdelar är nödvändig för att på så sätt kunna 

sambandskoppla betydligt fler delar. Som nämnts ovan är en förutsättning för att kunna 

standardisera en dyrare typ av reservdel i maskinerna att man försöker jobba med färre 

leverantörer och ställer krav att leverantörens reservdelar ska passa i flera typer av maskiner. 

Detta gör att man kan sambandskoppla artikeln med flera maskiner i Scanias affärssystem prima 

vilket också leder till att artikellistorna minskar. Ett fortsatt samarbete med SSG är också 

lämpligt, men detta är ett arbete som redan görs och därför kommer vi inte att beröra det vidare. 

En standardisering kommer bidra till en bättre koll på vilka reservdelar som är kritiska och hur 

många av dessa som behövs på lager för att säkra driften. När man vet vilka reservdelar som 

förbrukas behöver man inte lagerlägga obehövliga reservdelar vilket leder till att bara nödvändigt 

kapital binds.  
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5  Slutsats  
Författarna anser att det behöver fastställas hur mycket väntetiden på reservdelar påverkar OPE-

talet för att veta hur mycket resurser det är nödvändigt att lägga på förbättringar. Detta kan göras 

med vårt förslag på mätning av dyn001-koderna dvs. lagring av data. 

I dagsläget så anser vi att det är en bit kvar till dess att en FMECA kan genomföras och vi har 

därför valt att inte ta fram en mall med konkreta bedömningskriterier, utan endast exempel. 

Anledningen till att det i nuläget kan vara svårt att göra en FMECA är att den data som finns att 

tillgå inte är tillräcklig och därför har vi som förslag att lagringen av data behöver förbättras. En 

svårighet med bedömningen av det risktal som räknas fram är att det kan vara lågt, men ändå en 

del som är nödvändig att ha på lager. Exempelvis om allvarlighetsgraden är hög. Detta kan man 

kringgå genom att sätta en gräns för att alla extremt höga (ex. 8+) allvarlighetsgrader lagerläggs 

oavsett vad totalt RPN blir.  

En standardisering av maskiner och reservdelar skulle sannolikt leda till en betydligt lättare 

beredningsprocess. Det skulle också kopplas flera maskiner till varje artikel som ligger i lager 

vilket leder till att reservdelskostnaden delas på flera maskiner och att kapitalbindningen minskar. 

Vidare rekommenderar författarna att samarbetet med SSG fortsätter även om detta var ett 

arbete som påbörjades innan rapportens början så ses inte det som någon nackdel, utan snarare 

som en fördel för att ett effektivt förbättringsarbete ska kunna ske.   

Det förslag till nya verktyg och arbetssätt som tagits fram inom studien gör att den 

erfarenhetsmässiga bedömningen får ett stöd som inte tidigare använts. Det program som tagits 

fram och LCP är snarlika, men eftersom LCP sällan eller aldrig används så anser vi att det behövs 

ett enklare program som visar vad som sker med indata och som mera fokuserar på det sannolika 

behovet.  

I projektets början sattes målet att företagets OPE-tal skulle höjas vilket författarna anser uppnås 

med hjälp av de förslag som framkommit under arbetets gång. Under tiden har även nya 

problemformuleringar uppstått i form av operatörers roll i reservdelshanteringen. Ett fortsatt 

förbättringsarbete har föreslagits för att arbeta med detta.  

Större delen av vår information har vi fått genom personliga intervjuer med folk på företaget. I 

och med det så finns alltid risken att personliga åsikter, värderingar och erfarenheter, bra som 

dåliga, kan påverka den information vi får. Vi anser dock att det är stor trovärdighet och att den 

mesta information vi fått är korrekt och relevant.  

Den litteratur som har använts är studentlitteratur av välkända författare inom respektive 

områden som enligt vår erfarenhet har använts av många innan oss. Vi anser därför att dessa är 

solida källor med endast utrymme för våra egna misstolkningar. Den information vi fått fram är 

på intet sätt heller unik utan samma information kunde erhållas ifrån mer än en källa i många fall.  

Vid användningen av elektroniska källor så har även deras källor undersökts närmare och 

rapportens författare anser att även dessa källor är trovärdiga. Samma information från flera håll 

har använts som slutsats för den uppfattningen.  
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6 Diskussion 
Under detta kapitel kommer vi fritt att diskutera rapportens innehåll, egna funderingar och sånt som inte tagits 

upp närmare i rapporten men som anses vara intressant för fortsatt arbete.  

På Scania i Brasilien använder man sig av en felträdsanalys (se appendix) som vi ganska sent i 

rapporten fick kännedom om och vi anser något liknande kan tillämpas på Dynamate. P g a 

tidsbrist så kommer vi inte att gå djupare in på denna utan rekommenderar endast en fortsatt 

undersökning om dess tillämpbarhet.  

En uträkning av hur mycket reservdelar påverkar OPE-talet kunde inte göras av författarna i 

nuläget, men med hjälp av diskussion med personer på företaget så gissades det till ca 2-3 %. 

Detta är något som vi anser är värt att lägga resurser på att beräkna. 

En siffra som sannolikt aldrig kommer att bli helt pricksäker är felfrekvensen på maskiner och 

reservdelar. Om man dock blir duktigare på att ta lärdom från historik kan beräkning och 

uppskattningarna bli mer precisa. Något som då kan göras är att variansen på felfrekvensen får 

ett max- och ett minvärde d v s två extrempunkter. Dessa extrempunkter kan sedan användas i 

beräkningsprogram för att få rekommenderad lagerkvantitet. Detta kommer också att förbättra 

trovärdigheten i en FMEA. 

När man lägger upp ett skydd av reservdelar anser vi att detta skydd ska fokusera på det 

processer som skapar värde åt företaget. Exempelvis om en process skapar ett värde på 25 mkr 

per år bör processen skyddas av ett reservdelsvärde (förslagsvis 5 %) av dessa 25 mkr.  
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Appendix 

PJ7 – Lista de Material (BOM) Data  07/05/2013             WCM Group

Does the item has some 

measurable parameter of 

deterioration.

Does the supervisional function 

assures the control of the 

measurement of the 

deterioration of the item?

Is this a critical

Item? (the item afects 

KPI´s like MTBF and 

MTTR 

Is the delivery time 

higher than the time

of failure of 

the component?

Y

N

N

N Is there any viable 

or alternative resource for it?

N

Improve the routine 

management

N

Is the cost of the item 

higher than 450SEK?

N

Evaluate the item and

the consequences of its

functional failure mode

Specify the 

alternative

Define tasks of prevention and 

evaluation of the deterioration that 

can be applied.

Is the effectiveness 

of the alternative 

resource higher than the

delivery time 

of the item?

N

N

Is the consuptiom of 

the item higher than 

2 times a year?

SPARE PARTS DECISION 

WE MUST HAVE THIS ITEM IN THE STORAGE

WE DON´T NEED TO HAVE THIS ITEM IN THE STORAGE

Evaluate in 

the Spare Parts 

Sheet

FLOW

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

 

Scania i Brasiliens hjälpunderlag för beslut om lagerhållning av reservdelar. 
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Artikelnummer pris   
summa i 
SEK 

kopplade till antal 
maskiner 

antal i 
lager ledtid kvantitet 

9530460 4432 EUR 38115,2 1 1 105 1 

3665983 15462 EUR 132973,2 2 1 20 2 

985005 20105 SEK 20105 1 1 30 1 

3689019-R 68000 SEK 68000 1 1 ? 1 

9530654 11956 EUR 719751,2 8 7 ? 33 

9530775 10222 EUR 87909,2 1 1 63 1 

9530776 6987 EUR 120176,4 1 2 63 4 

9530779 11189 EUR 96225,4 1 1 3 1 

9530645 7093 EUR 121999,6 2 2 63 3 

9532501 10308 EUR 88648,8 4 1 42 6 

19538195 40030 SEK 40030 10 1 28 10 

13710604 25000 EUR 215000 1 1 ? 1 

19546599 109333 SEK 109333 1 1 182 1 

13470375 20650 EUR 177590 2 1 84 1 

VR09048397 121500 SEK 121500 ? 1 42 ? 

13480173 195385 SEK 195385 1 1 56 1 

19546600 9029 EUR 77649,4 1 1 14 1 

9600280 9167 EUR 78836,2 2 1 21 4 

19548076 42429 CHF 292760,1 1 1 112 2 

9600800 41976 SEK 41976 1 1 14 1 

3691285-R 158335 SEK 316670 4 2 ? 4 

3691790-R 57022 SEK 171066 4 3 30 8 

3691438 7214 EUR 62040,4 1 1 112 1 

3691116-R 60728 SEK 121456 ? 2 ? ? 

9529913 35195 SEK 35195 4 1 7 4 

3660100 86755 SEK 0 1 0 ? 1 

 

Artikelnummer Pris   kopplade till Antal kvantitet ledtid 

13470524 24206 EUR 4 1 4   

13693408-R 145479 SEK 2 1 2   

19549290 211100 SEK 1 1 1   

Det är ytligare fyra dyra revolvara på väg men de är inte inne i systemet (2013-05-05) 

 

Artikelnummer Pris   antal kopplade till  antal maskiner kvantiet ledtid 

19548481 44930 EUR 1 4 4 140 

 

Listan beskriver de dyrare delar som finns på förråd 067F. Det finns betydligt flera men bra 

information om dem framgick inte i prima. 
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Sökvilkor i BI-cycle    
Antal 
AO 

Antal AO där reservdel 
behövdes 

intressanta 
AO 

M32145   116 23   

2010-01-01 Till 2013-04-19         

AAU och AU         
Skyddsarbete fara för 
person         

Åtgärdas snarast       2162124 

Sökvilkor i BI-cycle    74 27   

M38008         

2010-01-01 till 2013-04-19       2125211 

AAU, AU       2016442 
Skyddsarbete fara för 
person       2214610 

Åtgärdas snarast       2002821 

Sökvilkor i BI-cycle    180 76   

M19597       2035823 

2010-01-01 Till 2013-04-19       2039798 

AAU och AU       2052546 
Skyddsarbete fara för 
person       2058082 

Åtgärdas snarast         

Sökvilkor i BI-cycle    191 81   

M19182       2049900 

2010-01-01 till 2013-04-19       2052680 

AAU och AU       2223335 
Skyddsarbete fara för 
person         

Åtgärdas snarast         

Sökvilkor i BI-cycle    106 30   

M 19596         

2010-01-01 Till 2013-04-19       545892 

AAU AU       2111567 
Skyddsarbete fara för 
person         

Åtgärdas snarast         

 

Några av de arbetsordar som vi undersökte. 
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