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Förord 
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för det stöd vi har haft sinsemellan och de lärdomar vi har fått för att nu bege oss ut i 

arbetslivet.  
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Abstract 

Spare parts are, for many companies, a complex product to logistically handle. This is in 

part due to the varying characteristics and sporadic demand patterns of spare parts. 

Obstacles can often arise when companies utilize the same approach to their spare parts 

stock as they do with their general warehouse manufacturing inventory. By using the 

same approach, companies risk neglecting the widespread variation of the spare parts. 

With the help of established routines, a clear set of guidelines and factors, the chances 

of a successful handling of spare parts inventory is increased.  

 

The study is a qualitative case study with the purpose of identifying specific factors and 

to make recommendations of models for companies to take into account when 

evaluating and storing spare parts. Through unstructured/semi-structured interviews 

conducted with four case company employees, information was gathered which was 

used to assist in identifying these specific factors and models for companies. A 

theoretical frame of reference was produced through analyzing research articles and was 

compared to the compiled empirical data in an analysis.  

 

The departments within the case study based their work on single factor which were 

considered important for each specific department, without inter-departmental 

communication. The factors that were identified in the study include service, 

competitive advantage, tied up capital, size capacity, complexity, sales frequency and 

material. Four of these were considered to be a priority for the case company. The study 

showed that different models for spare parts management and outsourcing could be 

implemented in the case company. By integrating the different models for spare parts 

management and outsourcing, combined with communication, a new model has been 

proposed for handling the spare parts storage. 
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Sammanfattning 

Reservdelar är för många företag en komplex produkt att hantera utifrån dess varierande 

egenskaper och sporadiska efterfrågemönster. Problematiken härstammar ofta från att 

många företag hanterar reservdelslager utifrån samma förutsättningar som dess 

allmänna lagerhantering, därigenom försummas reservdelarnas olika egenskaper. 

Förutbestämda riktlinjer och faktorer krävs vid hantering av reservdelar och en viktig 

komponent för att lyckas med detta är kommunikation.  

 

Arbetet är en kvalitativ fallstudie med syftet att ta fram faktorer och rekommendationer 

av modeller att ta hänsyn till vid värdering och lagerhantering av reservdelar. För att 

besvara syftet och frågeställningarna utfördes ostrukturerade/semistrukturerade 

intervjuer med fyra medarbetare på fallföretaget. En teoretisk referensram togs fram 

genom litteratursökningar som sedan ställdes i en jämförelse mot den sammanställda 

empirin i en analys.  

 

Studien visade att de olika avdelningarna på fallföretaget främst utgått från en enda 

faktor som ansetts vara viktig för den specifika avdelningen. Utifrån de framtagna 

faktorerna i studien; service, konkurrensfördel, kapitalbindning, fyllnadsgrad, 

komplexitet, försäljningsfrekvens och material, ansågs fyra av dessa vara av prioritet för 

fallföretaget. Studien visade att olika modeller för reservdelshantering och outsourcing 

skulle kunna implementeras på fallföretaget. Genom att integrera de olika modellerna 

för reservdelshantering och outsourcing, kombinerat med kommunikation, har en ny 

modell föreslagits för hantering av reservdelslager.  
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Ordlista 

Nedan beskrivs ord och begrepp som har använts i studien, detta för att läsaren ska få 

en lättare förståelse.  

 

Kund – I denna studie definieras det som den aktör som köper en artikel av en 

leverantör.  

 

Faktor – De utvalda faktorerna i studien är en storhet som representerar en egenskap.  

 

Konkurrensfördel – Definieras i denna studie som att vara bättre än andra på en produkt. 

 

Fyllnadsgrad – Menas i denna studie med kvadratmeter, kubikmeter och pallplatser av 

reservdelar i ett lager.  

 

Material – Menas i denna studie som funktionella och estetiska funktioner hos en 

reservdel. 

  

Respondent – I denna studie innebär det den person som intervjuats.  

 

Klassifikation – Menas i denna studie att material delas in i klasser och definierar vad 

som gäller för de kategorierna som klassificeras.  

 

Komplexitet - I denna studie menas det den komplexitet som uppstår vid montering av 

en slutprodukt med många delkomponenter.  
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1 Inledning 

I detta avsnitt presenteras det problem som har undersökts. Problemet har därefter lett 

till studiens syfte och frågeställningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Reservdelar har ett ojämnt och långsamt efterfrågemönster vilket gör att de kan vara 

svåra att hantera (Eaves & Kingsman, 2004). Detta resulterar i att prognostisering av 

efterfrågan på reservdelar är svår att förutse vilket kan leda till ökad kapitalbindning och 

företag måste definiera tillvägagångssätt baserat på faktorer för att kunna prognostisera 

efterfrågan av reservdelar på bästa sätt (Boylan & Syntetos, 2010).  

Många företag väljer att basera dessa prognoser på uppskattningar av väsentliga 

efterfrågefaktorer, såsom medelvärdet och variansen av den totala efterfrågan (Ibid.). 

Att hantering av reservdelar ofta är problematiskt beror på att i praktiken hanteras 

reservdelslager oftast genom att tillämpa allmänna principer för lagerhantering och inte 

tillräckligt med uppmärksamhet ägnas åt att kontrollera egenskaper specifikt för 

reservdelar (Huiskonen, 2001). Trots viss svårighet att hantera reservdelar kan de 

resultera i långsiktiga och återkommande efterfrågningar när kunden önskar specifika 

reservdelar som inte många kan leverera eller som önskas omedelbart. Dessa typer av 

reservdelar lagerhålls på den egna verksamheten som en försäkran mot de enorma 

kostnader som skulle uppstå om en reservdel var nödvändig inom en kort tidsram men 

inte var tillgänglig direkt vid efterfrågan (Eaves & Kingsman, 2004).  

 

För företag som distribuerar maskiner är intern hantering av reservlager av stor vikt. Har 

ett företag sålt maskiner som måste förses med reservdelar när ett fel uppstår finns ett 

krav på kort väntetid från kunderna som måste uppfyllas. Om en av maskinens 

funktionella delar går sönder kan inte maskinen fungera och den defekta delen måste 

bytas ut mot en reservdel inom ramen av en kort väntetid (Kranenburg & Van Houtum, 

2007). Att bedriva lagerlokaler på den egna verksamheten som innehåller förvaring av 

reservdelar genererar därmed en konkurrensfördel då det finns möjlighet att serva 

kunden direkt utan någon väntetid (Dekker, Prince, Zuidwijk & Jalil, 2011). 

Att uppnå en effektiv lagerförvaltning av reservdelar är avgörande för många företag, 

från kapitalintensiva tillverkande företag, till teleföretag och flygbolag. I dessa 

industrier finns ett stort antal reservdelar på lager med betydande konsekvenser för 
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tillgänglighet och lagerhållning. Hur dessa lager ska bedrivas på bästa sätt är därför en 

viktig uppgift för ledningen (Boylan & Syntetos, 2010). Klassificering av reservdelar 

utifrån relevanta faktorer gör det möjligt för ledningen att fokusera på de viktigaste 

objekten. Men de “viktigaste” objekten är olika från avdelning till avdelning. Från ett 

underhållsperspektiv till ett inventering- eller logistikperspektiv är det en markant 

skillnad på vad som är viktigt (Syntetos, Keyes & Babai, 2009).  

 

De mest grundläggande lagringsteorierna och modellerna för allmän lagerhantering har i 

praktiken använts i stor utsträckning vid hantering av reservdelar. Därav har 

lagerförvaltningen av reservdelar främst baserats på de grundläggande teorierna och 

modellerna, vilket resulterar i att reservdelarnas varierande egenskaper inte tas i 

beaktande (Huiskonen, 2001). 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att ta fram faktorer samt rekommendationer av modeller att ta 

hänsyn till vid värdering och lagerhantering av reservdelar hos ett tillverkande företag, 

med mål att nå hög kundnöjdhet och reducerad kapitalbindning.  

 

Studien syftar till att ge svar på följande frågor:  

1: Vilka faktorer ska besluten om lagerhållning av reservdelar grundas på?  

2: Vilka egenskaper hos reservdelar bestämmer lämpligheten av en modell?  

3: På vilket sätt kan hantering av reservdelar effektiviseras? 

 

1.3 Avgränsning 

Studien har avgränsats till effektivisering av reservdelshantering, i den process när en 

artikel går från att användas i produktion till att bli en reservdel. Genom detta önskades 

faktorer kunna tas fram för hur ett sådant lager ska hanteras och värderas ur ett 

ekonomiskt- och logistikperspektiv, samt rekommendationer av modeller att ta hänsyn 

till. Studien har fokuserats på den svenska marknaden. 
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2 Metod 

I detta avsnitt presenteras och motiveras studiens tillvägagångssätt och metoderna som 

använts vid insamling av data för att uppfylla studiens syfte och frågeställningar.  

 

 
Fig. 1. Studiens arbetsgång. 

 

2.1 Forskningsstrategi  

En forskningsstrategi är en handlingsplan som steg-för-steg förser forskarens tankar och 

ansträngningar med en tydlig riktlinje, på så sätt kan systematisk forskning genomföras 

enligt schema för att producera kvalitetsresultat och en detaljerad rapportering 

(MacKenzie Corporation, 2014).  

 

2.1.1 Fallstudie 

En fallstudie innebär precis som det låter, studier av specifika fall. Fallstudier används 

främst för att upptäcka information (Denscombe, 2014) där empirin kan bestå av siffror 

eller ord (Blomkvist & Hallin, 2015). En fallstudie möjliggör en djupgående forskning 

inom ämnet, vilket i sin tur gör det möjligt att hitta vissa händelser som annars kanske 

inte hade framkommit (Denscombe, 2014). Yin (2013) menar att det finns två 

anledningar till att använda en fallstudie som forskningsstrategi, dels att en djupare 

förståelse kan tillhandahållas om forskningsproblemet men också förmågan att bättre 

kunna svara på frågorna Hur och Varför. Inom samhällsvetenskap är det många teorier 

som baseras på fallstudier och speciellt i induktiva studier, som innebär att teorin får 

växa fram ur empirin (Blomkvist & Hallin, 2015). 

 



 

 4 

En fallstudie har genomförts på företaget Cibes Lift Group AB med förhoppning att 

etablera en djupare förståelse om effektivisering av reservdelar på den egna 

verksamheten, där reservdelarna på fallföretaget idag värderas till ett felaktigt värde och 

därav binder för stort kapital. Syftet med studien var att ta fram faktorer samt 

rekommendationer av modeller att ta hänsyn till vid värdering och lagerhantering av 

reservdelar. För att uppnå detta syfte krävdes en djupare förståelse gällande hanteringen 

av reservdelar och med hjälp av en fallstudie kunde detta möjliggöras. Empirin 

samlades in med hjälp av intervjuer. Utifrån studiens syfte utformades en teoretisk 

referensram med hjälp av litteratursökningar och utifrån den insamlade empirin kunde 

teorin utvecklas och fördjupas ytterligare. Teorin och empirin ställdes sedan mot 

varandra en analys och jämförelse, där det viktigaste som denna studie lett fram till 

kunde framföras i slutsatsen. 

 

2.2 Studiens ansats  

Det finns tre olika ansatser att använda vid insamling av teori, dock är det främst två av 

dessa som används, deduktiv och induktiv ansats (Blomkvist & Hallin 2015). Med en 

deduktiv ansats menas att litteraturen fungerar som ett verktyg för att identifiera teorier 

och idéer, som sedan testas genom att utföra en empirisk studie. Genom detta 

tillvägagångssätt formuleras hypoteser utifrån teorin och därefter utformas en studie för 

att se om hypoteserna kan bestyrkas eller ej. En induktiv ansats fokuserar på empirin 

innan ett val av teori genomförs. En empirisk studie utförs därmed utifrån ett problem 

som identifierats och därefter används en vald teori för att få bättre förståelse av 

problemet och dess framtida resultat. Det empiriska materialet studeras vilket medför att 

forskaren ser vad empirin handlar om och vad som är intressant. Vid en induktiv ansats 

är det vanligt att ändra syfte och forskningsfrågor under arbetets gång. Forskaren måste 

vara öppen för att det empiriska resultatet kan leda till en förändrad teoretisk 

referensram än den som var vid studiens start. Den tredje ansatsen, som inte används 

lika frekvent, kallas för abduktiv ansats. Denna ansats används när forskaren växlar 

mellan teorier och idéer, både i litteraturen och i det empiriska materialet som studeras. 

Vid användandet av en abduktiv ansats påverkas författarens läsning av litteraturen 

utifrån förståelsen för det empiriska materialet och tvärtom (Ibid.).  

 

I denna studie har empiriskt material i form av kartläggning av nulägesbeskrivning 

samlats in utifrån ett givet problem på fallföretaget gällande lagerhantering och 
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värdering av reservdelar. Därefter har en teori blivit vald utifrån empirin för att utveckla 

en större förståelse om problemet. En jämförelse av den insamlade empirin och teorin 

har genomförts och därmed har en induktiv ansats följts i denna studie. 

 

2.3 Datainsamling  

Utöver forskningsstrategi måste en metod för hur data ska samlas in fastställas 

(Blomkvist & Hallin, 2015). Det finns olika typer av datainsamlingsmetoder och det är 

flera faktorer som spelar in vid valet att tillämpa lämplig metod för varje specifik studie 

(Harrell & Bradley, 2009). När en fallstudie utförs kan den göras med kvalitativ eller 

kvantitativa data (Denscombe, 2014). Vid datainsamling i kvalitativ forskning är de 

mest förekommande forskningsmetoderna observationer, intervjuer, dokument och 

formulär. För att få en bra helhetssyn används ofta en kombination av dessa metoder 

(Ibid.).  

 

Det finns två typer av data vid forskning av en fallstudie, primärdata och sekundärdata. 

Primärdata är en viktig del av många forskningsprojekt (Harrell & Bradley, 2009), då 

det är sådan data som betraktas som ny utifrån att forskaren själv samlat in den genom 

exempelvis intervjuer, observationer, experiment, undersökningar och enkäter 

(Blomkvist & Hallin, 2015). Sekundärdata är den data som redan finns tillgänglig och 

samlats in av andra, det kan exempelvis vara artiklar, böcker, tidskrifter och databaser 

(Ibid.). Genom att använda lämpliga tekniker kan det säkerställas att kvalitativa data 

samlas in på ett vetenskapligt och konsekvent sätt (Harrell & Bradley, 2009).   

 

Den kvalitativa fallstudien har baserats på både primära och sekundära källor, i syfte att 

erhålla relevant data för denna studie. Primärdata har samlats in på egen hand i form av 

intervjuer på fallföretaget. Sekundärdata har bestått av litteratursökningar där data har 

hämtats från kurslitteratur och vetenskapliga artiklar. 

 
2.3.1 Primärdata 

Intervjuer 

Intervjuer är ett viktigt verktyg för den kvalitativa forskaren och det är en av de 

vanligaste metoderna att samla empiri i kvalitativ forskning. Detta med anledning att 

med relativt enkla medel kan lärdom erhållas om hur enskilda individer resonerar kring 

olika frågeställningar. Med hjälp av intervjuer ges goda möjligheter till oväntade 
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upptäckter, vilket är en viktig del i den kvalitativa forskningen (Blomkvist & Hallin, 

2015).  

 

Det finns tre olika typer av intervjuer, ostrukturerade, strukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Den övergripande definitionen av ostrukturerade intervjuer 

är då inte några förutbestämda frågor existerar, utan bygger endast på social interaktion 

mellan intervjuaren och respondenten (Wildemuth, 2017). Intervjuaren har inte på 

förhand bestämt vad som ska tas reda på, det är endast en övergripande rubrik på 

intervjun eller ett angett ämnesområde som bestämts innan intervjun äger rum 

(Blomkvist & Hallin, 2015). Ostrukturerade intervjuer är ett öppet tillvägagångssätt som 

passar bäst i början av ett empiriskt arbete när ett valt ämnesområde utforskas på ett 

förutsättningslöst sätt (Ibid.). Strukturerade intervjuer är då forskaren har en stark 

kontroll över utformningen av både frågorna och svaren, vilket gör att detta mer liknar 

ett frågeformulär (Denscombe, 2009). Semistrukturerade intervjuer är ett verbalt utbyte 

där intervjuaren försöker framkalla information från en annan person, så kallad 

informant, genom att ställa frågor (Clifford, Cope, Gillespie & French, 2016). Vid 

semistrukturerade intervjuer förbereder intervjuaren förutbestämda frågor innan 

intervjun äger rum och dessa typer av intervjuer kan utvecklas på ett konversationellt 

sätt genom att deltagarna ges chansen att utforska och diskutera problem som de anser 

vara viktiga (Ibid.). Detta är ett flexibelt tillvägagångssätt som möjliggör att information 

som är viktig för deltagarna men som inte funnits relevant för forskargruppen kan 

upptäckas under intervjuns gång (Gill, Stewart, Treasure & Chadwick, 2008). 

 

Inför genomförande 

Innan genomförandet av en intervju är det viktigt att vara förberedd genom att planera 

vad intervjun syftar att besvara. Innan intervjun äger rum måste val av dokumentation 

väljas så att intervjuaren tar med rätt och fungerande verktyg såsom pennor, skrivhäfte, 

kamera, inspelningsutrustning etc. (Blomkvist & Hallin, 2015). Att föra anteckningar är 

ett sätt att dokumentera de svar som framkommer, dessa bör utvecklas och förtydligas 

direkt efter intervjun (Patel & Davidson, 2011). Ljudinspelning är en annan metod att 

dokumentera intervjun, detta är ett enkelt stöd för att lägga allt fokus på intervjun och 

inte missa relevant fakta (Blomkvist & Hallin, 2015).  
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Genomförande 

För att ge ett seriöst intryck under intervjuns gång är det av stor vikt att läsa på om 

ämnesområdet, på så sätt vet respondenten att forskaren är väl förberedd (Harvey, 

2011). Under intervjun ska forskaren förhålla sig nyfiket kritiskt genom att ställa frågor 

om det är något som forskaren inte förstår, även om det är viktigt att vara påläst inför en 

intervju är det även viktigt att inte vara rädd för att ställa för mycket frågor. I slutändan 

är det endast det respondenten säger som räknas till det empiriska materialet, inte det 

forskaren tänker (Blomkvist & Hallin, 2015).  

 

Tidigt i processen stod det klart att ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer 

skulle genomföras i denna fallstudie. Intervjuerna har därefter genomförts med fyra 

medarbetare på fallföretaget som arbetar som logistikansvarig, serviceledare, 

förändringskoordinator och kundtjänstmedarbetare, där samtliga har en koppling till 

hantering och värdering av reservdelar, som varit fokus för denna studie. Utifrån detta 

tillvägagångssätt kunde en djupare förståelse av verksamheten och problemområdet ges.  

 

Ostrukturerade intervjuer 

Ostrukturerade intervjuerna har genomförts utifrån känsla och infall under de flertalet 

besök som gjorts på fallföretaget. Dessa intervjuer varade olika länge, men främst 

mellan 1–5 minuter. Under studiens gång har många funderingar uppstått, både från 

egna observationer och tilldelad information, därav har detta tillvägagångssätt varit 

användbart för att snabbt få svar på de funderingar som uppstått. Detta tillvägagångssätt 

har främst använts i början av studien på grund av att empiriinsamlingen vid starten av 

studien skedde med en objektiv synvinkel då lite kunskap om ämnesområdet fanns vid 

tillfället. Med hjälp av detta kunde en övergripande kunskap om ämnesområdet 

tillhandahållas vilket var av stor vikt för att ta studien vidare. De ostrukturerade 

intervjuerna har dokumenterats med hjälp av anteckningar då dessa intervjuer skedde 

spontant och på infall vid tidpunkten då varje intervju ägde rum. Detta var ett enkelt sätt 

att snabbt fånga vad som sades utan att störa den spontana vinklingen genom att stoppa 

respondenten för att starta en ljudinspelning.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

Som ett komplement till de ostrukturerade intervjuerna har även semistrukturerade 

intervjuer utförts. Utifrån den insamlade data från litteratursökningar och observationer 
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på fallföretaget har specifika frågor utformats för de semistrukturerade intervjuerna. 

Intervjuerna har skett på en förutbestämd och ostörd plats och präglats av de 

frågeformulär som dokumenterats på förhand, se bilaga 1. Varje intervju pågick i 

ungefär 20–25 minuter. Denna metod har använts då det enligt Rabionet (2011) är ett 

flexibelt verktyg att få respondenten att göra mening av sina upplevelser och därav 

möjliggöra att viktig information framkommer som författarna kan ha missat i 

frågeställningarna. I denna studie har det varit av stor vikt för empiriinsamlingen att 

genomföra intervjuer som håller en viss struktur och enligt Blomkvist och Hallin (2015) 

kan detta ges med hjälp av semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade 

intervjuerna har dokumenterats både med hjälp av ljudinspelning och anteckningar och 

sedan transkriberats för att utvecklas till en mer detaljerad text. Med ljudinspelning 

kunde större fokus läggas på intervjuerna och anteckningar kunde användas som stöd 

under intervjuernas gång för att enkelt gå tillbaka och följa upp sådant som sades. 

  

2.3.2 Sekundärdata 

Litteratursökning 

Syftet med litteratursökning är att skapa en bredare förståelse om det som är känt sedan 

innan kring ett givet område genom att söka information från exempel kurslitteratur och 

vetenskapliga artiklar, kopplat till det valda ämnesområdet (Yin, 2013). Det kan ibland 

vara svårt att hitta relevant litteratur om det som studeras, då det fenomen som ligger i 

fokus ofta är komplext vilket kan leda till att det pekar åt olika håll. Därav kan en viss 

överinläsning vara nödvändig, vilket innebär att forskaren läser in ett brett område för 

att få full förståelse om det studerade problemområdet (Blomkvist & Hallin, 2015). 

Litteratursökning består främst av sökningar i vetenskapliga databaser med hjälp av 

nyckelord och framåt- eller bakåtsökningar utifrån relevanta artiklar (Brocke, Simons, 

Niehaves, Riemer, Plattfaut & Cleven, 2009). Med bakåtriktad sökning menas 

granskning av referenser på artiklar som tillhandahålls via nyckelordssökningen och 

framåtriktad sökning hänvisar till att granska de källor som har citerat artikeln 

ytterligare (Ibid.). En utgångspunkt för att starta litteratursökningen är att fokusera på 

relevanta läroböcker för ämnesområdet. Genom detta kan en grundläggande överblick 

ges då böcker ofta innehåller en översikt om vad boken handlar om, de innehåller även 

referenslistor som kan underlätta fortsatt litteratursökning (Blomkvist & Hallin, 2015). 

Litteratursökning utgör en betydande och värdefull del av studien genom att förse 

forskaren med en inriktning och förståelse kring vilken relevant litteratur som existerar 
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inom det valda problemområdet (Halvorsen, 1992). 

 

Litteratursökningar har legat till grund för att arbeta fram den teoretiska referensramen, 

som är en relativt stor del av denna studie. Informationen har hämtats från trovärdiga 

och relevanta källor i form av läroböcker, webbsidor och vetenskapliga artiklar. För att 

urskilja relevanta artiklar har sökord använts såsom; ‘Spare parts’, ‘Spare parts 

management’, ‘Inventory management’, ‘Inventory models’, ‘Holding cost’, ‘Tied up 

Capital’, ‘Communication’ och ‘Stock holding spare parts’. 

 

2.5 Metodkritik 

2.5.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet 

Validitet innebär att studera rätt sak och används för att bedöma kvaliteten i ett 

vetenskapligt arbete. För att uppnå validitet så måste följande fyra kriterier uppfyllas;  

1. Litteraturgenomgången handlar om det som problematiseringen, syftet och 

frågeställningen anger. 2. Den teori som forskaren refererat till i den teoretiska 

referensramen och som forskaren använt i analysen stämmer med syfte och 

frågeställning. 3. Problemet i fråga, syftet och frågorna stämmer överens med den valda 

datainsamlingsmetoden etc. 4. Diskussionen handlar om det syftet talat om, med andra 

ord att frågorna besvaras (Blomkvist & Hallin, 2015).   

 

I fallstudien har de ovannämnda kriterierna blivit uppfyllda då litteraturgenomgången 

handlar om effektivisering av reservdelar på den egna verksamheten, som byter status 

från aktiv i produktion till att bli reservdel. Med detta menas när en artikel går från att 

användas i den dagliga produktionen tills det att nya produkter börjar tillverkas och 

artikeln inte längre behövs för de nyutvecklade produkterna. Artikeln utfasas då från att 

vara en aktiv artikel i produktion till att bli en reservdel. Fallstudiens teoretiska 

referensram stämmer med fallstudiens syfte och frågeställningar. Problematiseringen, 

syftet och frågorna stämmer överens med fallstudiens kvalitativa metod och till sist så 

handlar diskussionen om en jämförelse med empirin och teorin, som i sin tur har 

utformats utifrån det angivna syftet och frågeställningarna. De uppfyllda kriterierna har 

försett fallstudien med en stark validitet.  
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Reliabilitet 

Reliabilitet innebär hur tillförlitligt något är (Olsson & Sörensen, 2011). Utifrån 

validitetens innebörd att studera rätt sak, innebär reliabiliteten att studera det på rätt sätt 

(Blomkvist & Hallin, 2015). För att erhålla hög reliabilitet ska mätningar som är 

oberoende av varandra ge ett nästintill identiskt resultat (Halvorsen, 1992). Däremot om 

en intervju upprepas vid två olika tillfällen, för att stärka reliabiliteten, kan det resultera 

i att olika svar ges då respondenten blivit sensibiliserad till ämnet. Det går inte med 

säkerhet att veta om någon förändring skett, såsom attitydförändring, vilket kan 

resultera i en skillnad i svaren som lämnas (Golafshani, 2003).  

 

Grunden i fallstudien har hög reliabilitet på grund av att studiens data som har samlats 

in på fallföretaget har sin grund i kända och beprövade datainsamlingsmetoder. Då 

intervjuunderlag finns ska det vid användning av samma intervjufrågor och samma 

intervjupersoner kunna uppnås ett likvärdigt resultat. Dock måste det has i åtanke att 

viss förändring i svaren kan ske utifrån respondentens sensibilitet i fråga till ämnet samt 

eventuella personliga förändringar hos respondenten som påverkar svaren. 

 

2.5.2 Generaliserbarhet 

Grundidén med generalisering är dels att få fram kunskap om allmängiltiga förhållanden 

men det är också en grund för tillämpbarhet. Vanligtvis är det inte några absoluta krav 

på generaliserbarhet utan kraven varierar beroende på problemen. Det viktigaste är att 

förutsättningarna för generaliserbarhet diskuteras (Wallén, 1996). Generaliserbarhet kan 

vara analytiskt men det kan aldrig vara statistiskt. Analytisk generaliserbarhet innebär 

en diskussion av vilka sätt resultatet som framkommit kan vara lämpliga i andra 

liknande fall. För att uppnå detta behövs en detaljerad beskrivning av fallet (Blomkvist 

& Hallin, 2015).  

 

Samtliga forskningsfrågor handlar om vad som borde tas i beaktande vid värdering och 

lagerhantering av reservdelar på ett tillverkande företag. De svar som framkommit av 

detta, oberoende av bransch, är baserade på allmänna och kända metoder, principer och 

teorier som hämtats från litteratur och den insamlade empirin. Den teoretiska 

referensram som utformats av vetenskapliga artiklar och läroböcker ska kunna vara 

användbar på andra tillverkande företag som driver ett reservdelslager.  
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2.5.3 Forskningsetik 

För både samhällets och individernas utveckling är forskning viktigt och nödvändigt. 

Därför finns det ett krav som ställs på samhället och dess medlemmar. Detta krav är att 

forskning bedrivs, inriktas på väsentliga frågor och håller hög kvalitet (Vetenskapsrådet, 

2002). Inom samhällsvetenskap finns det fyra huvudkrav som ett vetenskapligt arbete 

ska uppfylla; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de studerade måste vara informerade om 

studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att de studerade måste ge ett godkännande. 

Konfidentialitetskravet att den insamlade data ska behandlas konfidentiellt, det ska inte 

delas ut fritt. Företag/organisationer och de personer som studerats ska anonymiseras 

vid förfrågan. Nyttjandekravet innebär att den insamlade data endast ska användas till 

det som informerats om (Ibid.). 

 

Inför samtliga intervjuer som genomförts i denna studie har respondenterna informerats 

om studiens syfte och dess villkor för att deltaga i intervjun. Detta med anledning av att 

säkerställa att respondenterna inte identifieras om så önskas och att sådan information 

som informanten inte vill ska publiceras respekteras.  

 

Den egenkonstruerade modellen som utformats fokuserar på att effektivisera 

fallföretagets reservdelshantering, där effektivisering ofta förknippas med att resurser 

används mer effektivt. Detta kan dock leda till att personal får förändrade 

arbetsförhållande alternativt friställs, vilket kan vara en effekt som uppstår hos 

fallföretaget utifrån de förbättringsförslag som presenteras i denna studie. Fallföretaget 

står däremot inför en tillväxtperiod vilket förmodligen innebär att de är i behov av 

befintlig personal för att bemöta denna tillväxten. Modellen som utformats i denna 

studie möjliggör för andra företag med reservdelslager att tillämpa den, vilket innebär 

att det ovannämnda gällande effektivisering och förändrade arbetsförhållanden eller 

friställning av personal även kan bli en aspekt som måste övervägas hos andra företag.  

 

2.6 Företagsbeskrivning 

Cibes Lift Group AB är ett företag som tillverkar och utvecklar hissar både för 

hemmabruk och allmänna platser. Cibes grundades år 1947 av Bertil Svedberg och har 

sedan dess sålt och installerat mer än 40 000 hissar. De har expanderat snabbt under de 

senaste åren och finns idag i mer än 50 länder i Europa, Asien och Mellanöstern. 



 

 12 

Huvudkontoret ligger i Gävle där denna studie har genomförts, och det är där som 

tillverkning, testning och produktutveckling sker. Cibes har 560 anställda och under år 

2018 omsatte de 1 miljard svenska kronor. 

 

Cibes tillverkar hissar av tre olika märken och upp till 13 olika varianter på hissplattor 

och fronter i en rad olika utformningar. Variationen är enorm och i dess tillverkning 

utgår de hela tiden ifrån kundens önskemål. Gällande Cibes artiklar är cirka 35 000 

registrerade i affärssystemet monitor där cirka 7500 av dessa används och innehar ett 

saldo, vilket innebär att artiklarna fysiskt finns på Cibes. Av dessa 7 500 artiklar är cirka 

5 000 aktiva och ingår därmed i Cibes dagliga produktion. De övriga 2500 är inaktiva 

artiklar och klassificeras som reservdelar, dessa ingår inte i den dagliga produktionen 

utan används på den så kallade eftermarknaden. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras begrepp och modeller som är relevanta för studien.  

3.1 Reservdelar 

Att överväga om ett företag ska behålla eller inte behålla lager av varje reservdel, 

bestämma rätt lagernivå, förutspå reservdelarnas sporadiska konsumtion, är bara några 

av bevisen på den komplexitet som ligger bakom de dagliga beslut som 

företagsledningen måste fatta gällande hantering av reservdelar (Cavalieri, Garettib, 

Macchib & Pinto, 2008). Därav är effektiv hantering av reservdelar en viktig del för 

många företag. Lagring av reservdelar på den egna verksamheten sker på grund av att 

företag ska kunna förse dess kunder med hög service (Bošnjaković, 2010). Många 

företag upplever dock problem kring lagerhantering av de reservdelar som tillhör 

artiklar som förnyats eller slutat säljas. Detta på grund av att företag fortfarande vill 

behålla dessa reservdelar för att kunna förse kunder som köpt dessa typer av artiklar 

med reservdelar vid behov, genom snabb och bra service. Problematiken blir då att en 

ökad kapitalbindning kan uppstå då dessa reservdelar många gånger har en låg 

försäljningsfrekvens (Ibid.). Utifrån detta, att vissa reservdelar har stor efterfrågan och 

vissa liten, är det upp till ledningen att svara på följande frågor: 

  

• Bör varje reservdel lagras eller ej?  

Svaret på denna fråga är att en reservdel kommer lagras om fördelen med aktuell 

tillgänglighet är större än kostnaden av kapitalbindningen. En jämförelse mellan 

lagringskostnaden och kostnaden som uppstår under tiden lagersaldot är noll 

genomförs också.  

• Hur många reservdelar ska beställas vid varje order?  

Om svaret på föregående fråga blev att en reservdel ska lagras behövs nu svar på 

frågan hur mycket som ska beställas. För att beställa en optimal kvantitet kan en 

klassisk formel vid namn ekonomisk orderkvantitet (EOQ) användas. 

• Hur många reservdelar ska lagerhållas?  

För att fatta ett beslut utifrån denna fråga krävs information på den årliga 

efterfrågan, orderkostnader och kapitalbindning. 

• När sker en ny orderläggning?  

Tidpunkten när en ny orderläggning behöver göras kallas re-order point (ROP) 

eller beställningspunkt. Att lagerhålla för många reservdelar resulterar i för hög 
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kapitalbindning, samtidigt som att stå utan reservdelar när det behövs kan 

resultera i straffkostnader. För att nå ett minimalt lager kontrolleras 

konsumtionen under ledtiden. Efterfrågan beräknas baserat på prognoser och de 

planerade behoven av reservdelar (Ibid.).  

 

Som visas i figur 2 när ett objekt som består av många komponenter oväntat går sönder 

är den totala driftstoppstiden påverkad av många komponenter som kraftigt kan 

äventyra produktiviteten hos en anläggning. Förutom den aktiva tiden som krävs för att 

avlägsna delen som orsakat driftstoppet finns det särskilda tidskomponenter som beror 

på logistikstöd till underhållsverksamheten. Med detta menas, om den reservdel som 

krävs vid reparation av funktionella fel inte lagerhålls på den egna verksamheten kan 

det resultera i administrativ fördröjning. Då kontakt och förhandling med leverantören 

ska ske uppstår därmed en logistisk leveranstid, som för specifika delar och 

designartiklar, kan uppgå till flera veckor eller månader (Cavalieri et al., 2008). Denna 

väntetid kan orsaka kostsamma produktionsförluster för företaget (Van Jaarsveld & 

Dekker, 2011). Om däremot alla reservdelar som krävs för reparation finns tillgängliga 

omedelbart vid efterfrågan kan driftstoppstiden minimeras avsevärt (Ibid.). Problemet 

kring detta är att en avvägning måste ske gällande vad som är lönsammast för företaget. 

Kvarhållandet av reservdelar för att erbjuda kunder en snabb tillgänglighet kan i vissa 

fall innebära, om det är dyra och sällan använda reservdelar, höga kapitalkostnader 

(Cavalieri et al., 2008). 

 

Fig. 2. Visar de typiska tidskomponenterna vid driftstopp hos en utrustning (Cavalieri et 

al., 2008). 
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Metoder som används frekvent vid prognoser och lagerhållning av varor är generellt sett 

inte lika effektiva när det gäller reservdelar, av den anledning att efterfrågan inte är lika 

smidig och kontinuerlig (Eaves & Kingsman, 2004). Därav kan det vara användbart att 

klassificera reservdelarna utifrån dess observerade efterfrågemönster och använda 

alternativa metoder när efterfrågan är intermittent (ojämn) eller långsam (Ibid.).  

 

De krav som måste uppfyllas vid planering av reservdelar skiljer sig från andra 

produkter på flera olika sätt. Detta på grund av att servicekraven är högre, effekterna när 

lagersaldot är noll kan bli ekonomiskt anmärkningsvärda, efterfrågan kan vara sporadisk 

och oförutsägbar, samt att priserna av enskilda reservdelar kan vara mycket höga 

(Huiskonen, 2001). Samtidigt minskar material och tidsbesparingar i produktionssystem 

och försörjningskedjor, vilket sätter tryck på effektiviseringen av logistiksystem för 

reservdelar (Ibid.). I figur 3 har Cohen, Agrawal och Agrawal (2006) sammanfattat 

skillnaderna mellan tillverkande leveranskedjor och leveranskedjor inom 

eftermarknaden. 

 

 

Fig. 3. Reservdelsaffärsverksamhetens särdrag enligt Cohen et al. (2006). 

 

Vid hantering av reservdelar finns det flera kriterier enligt vilka olika kontrollsituationer 

som kan uppstå och en kombination av dem alla skulle producera en enorm mängd olika 

typer av föremål. Däremot finns det en del viktiga kombinationer av dessa 

kontrollegenskaper som erbjuder tydliga och praktiska utvecklingsmöjligheterna 

(Huiskonen, 2001). En av dessa kombinationer är kriticitet och specificitet, som är 

tudelad i sin natur och därav föreslås att dessa två kategorier endast kan generera två 

möjliga resultat vardera. När det gäller kriticitet är reservdelar antingen högkritiska eller 
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mellankritiska. Högkritisk innebär operativt att deras behov i händelse av fel är 

omedelbar, medan mellankritisk tillåter en viss ledtid för att korrigera felet. Sedan finns 

även reservdelar av lägre kriticitet, dessa har inte några specifika tidsbegränsningar för 

korrigerande åtgärder vid fel och därav brukar de uteslutas från undersökningar. De 

kräver alltså inte någon särskild uppmärksamhet och kan styras med hjälp av ”vanliga” 

logistikmetoder. När det gäller specificitet klassificeras reservdelar antingen som 

standard eller användarspecifika, där standard innebär att reservdelen kan användas i 

många olika situationer medan den användarspecifika endast kan användas till specifika 

situationer (Ibid.). 

 

Förmågan att förse kunder med nödvändiga reservdelar till en hög prestanda och med 

låga kostnader är en svår utmaning att övervinna. Företag måste kraftigt investera i 

reservdelarnas supply chain för att uppnå hög prestationsnivå och tillförlitlighet. Utifrån 

behovet att lagerhålla en relativt stor volym med reservdelar på den egna verksamheten 

resulterar ofta i problem med för stora lager, lagerförlustkostnader och ökad 

kapitalbindning, relaterat till långsamt efterfrågemönster för vissa reservdelar. Därav 

bör arbetssättet med reservdelar vara en viktig prioritet för företag (Holmström, Khajavi 

& Partanen, 2013). 

 

3.1.1 Reservdelslogistik  

Wagner, Jönke och Eisingerich (2012, s.69) definierar reservdelslogistik enligt följande: 

”tillverkarens reservdelslogistik innehåller marknadsorienterad planering, design, 

realisering och kontroll av reservdelsförsörjning och distribution, tillsammans med 

tillhörande informationsflöde inom ett företag och mellan företaget och dess 

nätverkspartner”. Därav menar Wagner et al. (2012) att reservdelslogistik syftar till 

efterfrågedriven, kostnadsminimalt tillhandahållande av erforderliga reservdelar för 

defekta eller förebyggande underhåll av primära produkter, med anledning att 

säkerställa en optimal tillgänglighet eller tillförlitlighet hos produkten. När det gäller 

reservdelar kännetecknas ofta dess efterfrågan av föränderlighet och slumpmässighet 

som påverkas av slumpmässiga faktorer såsom intensitet i produktanvändning, slitage, 

”failure rates” eller typen av underhåll. Trots detta kan företag uppnå 

konkurrensfördelar utifrån reservdelarna, förutsatt att reservdelslogistikstrategi är 

anpassad efter företagets specifika situation (Ibid.).  
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Företag som lyckas tillämpa en välanpassad strategi kring dess reservdelslogistik kan 

bringa värde för kunderna bortom primära produktfördelar, vilket i sin tur resulterar i 

långsiktig kundlojalitet och höga vinstmarginaler. Reservdelar har kommit att bli en 

möjlighet för företag att kompensera för stagnerande eller sjunkande intäkter och 

därigenom öka vinsten på dess primära produktmarknader. Inom till exempel maskin- 

och anläggningsindustrin bidrar efterförsäljningsverksamheten med cirka 25% av den 

totala försäljningen och upp till 50% av den totala vinsten, där två tredjedelar är 

försäljning av reservdelar och en tredjedel från tjänster som underhåll osv (Wagner et 

al., 2012).  

 

Men forskning om reservdelslogistikstrategier och dess komponenter är begränsad då 

fokus inte riktats till reservdelarna och dess egenskaper (Wagner et al., 2012). Det finns 

dock undantag, såsom verk av Huiskonen (2001) och Cavalieri et al. (2008). Huiskonen 

(2001) analyserar den optimala supply chain-strukturen för olika reservdelars 

egenskaper, som till exempel kriticitet, specificitet, efterfrågemönster och värde av 

reservdelar. Slutsatsen som kunde fastställas var att reservdelar på obruten följd mellan 

standard och användarspecifika kräver olika nätverksstrukturer, positionering av 

material, kontrollansvar och kontrollprinciper, alltså kräver olika reservdelar även olika 

logistikstrategier (Wagner et al., 2012). Cavalieri et al. (2008) föreslog en femstegs-

beslutsmodell, enligt figur 4, för att utveckla en reservdelslogistikstrategi och därefter 

testa dess tillämpbarhet med en fallstudie. 
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Fig. 4. Femstegs-beslutsmodell (Cavalieri et al., 2008). 

 

En omfattande litteraturbedömning visar att den senaste forskningen främst diskuterar 

några specifika problem när det gäller reservdelar och lägger störst fokus på en enskild 

komponent (Wagner et al., 2012). Det är tydligt att en strategisk planering och 

anpassning av reservdelslogistik är nödvändig, främst utifrån följande skäl: 

 

• Ökade kundförväntningar – korta ledtider, långsiktig tillgänglighet av 

reservdelar. 

• Förändringar i marknaden av primärprodukter – globalt konkurrenstryck, teknisk 

utjämning av produkter. 

• Ökad kostnadsmedvetenhet – låg kapitaltäckning, effektivare lagerhantering. 

• Outnyttjade potentialer – hög vinstmarginal, kundlojalitet över lång tid. 

• Intensiv konkurrens på reservdelsmarknaden – många aktörer, 

reservdelsimitationer. (Ibid.).  
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3.2 Betydande faktorer vid reservdelshantering 

Reservdelar har ett brett spann varierande egenskaper vilket gör att 

klassificeringsprocessen är en svår uppgift. Utifrån reservdelarnas sporadiska beteende 

ställer det krav på en klassificering av flera kriterier och att fastställa vilka faktorer som 

besluten om reservdelarnas nödvändighet för företaget ska grundas på (Molenaers, 

Baets, Pintelon & Waeyenbergh, 2011).  

 

• Service 

En tjänst i form av en aktivitet eller funktion som tillför värde till mottagaren kallas för 

service. Det kopplas ofta ihop i samband med betjäning av en kund, så kallad 

kundservice. Kundservicens prestanda som tillhandahålls av fysisk distribution kan 

påverka slutkunden. En av dessa är genom att påverka kundtillfredsställelsen, där ett 

företags prestation kan leda till kundtillfredsställelse med hjälp av en produkt eller 

tjänst. Kundnöjdhet anses som ett av de främsta målen för marknadsföringsaktiviteter 

och kan leda till större mängd inköp från kunder och därigenom ökad vinst för företaget 

(Innis & La Londe, 1994).  

 

• Konkurrensfördel 

Konkurrensfördelar kan i enklare termer definieras som ”att vara bättre än andra”. En 

konkurrensfördel uppnås när ett företag är kapabelt till att generera mer ekonomiskt 

värde än sina konkurrenter (Bartosik-Purgat & Ratajczak-Mrozek, 2018). Enligt 

Christopher (2016) ligger källan till konkurrensfördelar först och främst i 

organisationers förmåga att skilja sig positivt från sina konkurrenter i kundernas ögon. 

 

• Kapitalbindning 

Kapitalbindning innebär att företagets kapital binds i t.ex. varulager, kundfordringar, 

maskiner och kan därav inte disponeras för andra ändamål. Den kapitalbindning som 

bildas resulterar bland annat i höga kostnader, ineffektivitet i resursfördelning och 

investeringsbedömning. En förutsättning för att hålla kapitalbindningen nere är ofta att 

minska genomsnittslagret, samtidigt som företag inte vill riskera att hamna i 

krissituationer utifrån en för låg lagernivå och därigenom förlora intäkter och 

konkurrenskraft. Därav krävs en prognostisering av efterfrågan på artiklarna som i sin 

tur kräver marknadskännedom (Halla & Mang’waru, 2004). 
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• Fyllnadsgrad 

Fyllnadsgraden eller utnyttjandegraden av ett lager mäts huvudsakligen av två 

perspektiv, hur stor del av lagret som används (kbm) eller hur stor del av golvytan 

som används (kvm) (Bloomberg, LeMay & Hanna, 2002). Enligt Ghiani, Laporter 

& Musmanno (2004) finns det ett tredje perspektiv som borde tas i beaktande och 

det är att mäta antalet pallplatser som används i förhållande till antalet tillgängliga 

pallplatser. Se nedanstående ekvationer för beräkning av utnyttjandegraden (Ibid.).   

 

               𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑏𝑚 =
𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑 𝑦𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑏𝑚

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑦𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑏𝑚
 

 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑚 =
𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑 𝑦𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑚

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑦𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑚
 

 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 =
𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟
 

 

• Komplexitet 

Komplexitet av reservdelar är ett problem som många företag möter då behovet av att 

producera allt mer komplicerade produkter ökar för att kunna tillfredsställa kundernas 

specifika krav. Komplexitet gällande detta menas att en mängd olika reservdelar behövs 

till slutprodukten och dessa reservdelar har i sin tur ett antal delkomponenter med 

stokastiska monteringshastigheter och ledtider. Detta leder till att företag måste 

lagerhålla dessa slutprodukter för att kunna tillfredsställa sina kunder i tid (Closs, Nyaga 

& Voss, 2010). 

 

• Försäljningsfrekvens 

Försäljningsfrekvens eller kundorderfrekvens är antalet repeterade kundorder inom ett 

givet tidsintervall. Vid beräkning bestäms ett tidsintervall för att sedan beräkna antalet 

ordrar och dividera detta antal med längden av det angivna tidsintervallet. En egenskap 

som generellt skiljer reservdelslager från andra typer av lager är försäljningsfrekvensen 

och dess varierande efterfrågan (Huiskonen, 2001). Vissa reservdelar kan inneha en 

försäljningsfrekvens som understiger en gång per år och enligt Cohen och Lee (1990) 

löper de lågfrekventa reservdelarna en större risk att bli inkuranta.  
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• Material  

Reservdelar till olika typer av anläggningar och utrustningar kan vara väldigt dyra och 

därav innebära en hög kostnad för företag att lagerhålla i den egna verksamheten. Trots 

detta måste reservdelar finnas till hands när de efterfrågas på grund av att undvika 

kostsamma driftstopp eller otillgänglighet för kunderna. Detta leder till en kombination 

av hög kostnad och hög kriticitet (Vaughan, 2003). De reservdelar med hög kriticitet 

måste kunna förses omedelbart då dessa ofta ingår i kategorin till att vara en funktionell 

reservdel. Medan en estetisk reservdel har en låg kriticitet och kan därav levereras utan 

någon specifik tidsbegränsning. Utifrån detta måste reservdelarnas egenskaper och 

användning noga övervägas för att utesluta vilka reservdelar som är väsentliga att 

lagerhålla (Huiskonen, 2001). 

 

 

3.3 Materialplaneringsmodeller 

3.3.1 ABC-klassificering 

ABC-analys är en traditionell klassificeringsmetod som används inom industrin. 

Analysen är ett sätt att kontrollera och klassificera individuella artiklar och är till för att 

bestämma hur viktig en artikel är utifrån olika värderingar (Arnold, Chapman & Clive, 

2008). En indelning av artiklar beroende på deras betydelse menar Lumsden (2006) kan 

vara till hjälp eftersom många företag har ett stort antal artiklar i lager och har 

svårigheter att urskilja vilka artiklar som är av störst betydelse. I en ABC-analys är A-

artiklar de som värderas högst efter den klassificering som valts, B-artiklar är av mindre 

betydelse och C-artiklar av minst betydelse. I de flesta fall baseras detta på årlig 

omsättning per artikel men även andra kriterier används. När indelning är genomförd 

används detta som grund till hur artiklarna ska hanteras och styras (Ibid.).  

 

När metoden används vid hantering av reservdelar är det främst för att bestämma 

servicekrav på reservdelar. Den mest förekommande uppdelningen är att A-objekt är 

80% av den totala årliga försäljningsvolymen, B-objekt är 30% och C-objekt är endast 

5% (Smidt-Destombes, Van Der Heijden & Van Harten, 2009). Vanligtvis rankas 

artiklarna efter ett enda kriterium, efterfrågan eller konsumtionsmönster (Chu, Liang & 

Liao, 2008). I en fallstudie av Syntetos et al. (2009) användes en ABC-analys för en 

elektronikproducent för att karakterisera reservdelar baserat på efterfrågan. Gällande 

servicenivå syntes en betydande förbättring med hjälp av tillvägagångssättet istället för 

att klassificera reservdelarna enligt efterfrågan. Vid beräkning av reservdelar kan det 
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vara lämpligt att bestämma vilken servicenivå som de olika materialen ska inneha 

utifrån vilken klassificering de har (Mattsson, 2003). 

 

Stegen för ABC-klassificering är enligt Smidt-Destombes et al. (2009) som följande:  

1. Lista reservdelarna och dess efterfrågan. 

2. Bestämmelse av reservdelens bidrag genom att multiplicera efterfrågan med 

priset på varje reservdel.  

3. Beräkning av en reservdels bidrag i procent genom att dividera varje reservdels 

bidrag med reservdelarnas totala bidrag.  

4. Sortera reservdelarna på en lista så att procentandelarnas bidrag anges från högre 

till lägre. Klassificering av reservdelar kan sedan göras med hjälp av 

ovanstående beskrivning av uppdelning.  

 

Molenaers et al. (2011) menar att den lättförstådda och lättgenomförda ABC-analysen 

bara är framgångsrik när sortimentet skiljer sig från ett enda kriterium. Därför menar 

Ramanathan (2006) och Partovi och Anarajan (2002) att ABC-analys inte är den mest 

lämpliga metoden vid hantering av industriella reservdelar utifrån ett kriterium då detta 

sortiment av reservdelar är mycket heterogent. Vilket Teunter, Babai & Syntetos (2010) 

menar leder till ineffektiva kostnadslösningar för lagerhantering. Ett exempel är att i 

praktiken kan värdefulla motorer som har en låg frekvens hamna i samma ABC-klass 

som billiga muttrar med hög frekvens (Ibid.).  

 

Då den traditionella ABC-analysen med endast ett kriterium såsom efterfrågan eller 

konsumtionsmönster inte är den mest lämpliga metoden vid hantering av industriella 

reservdelar har det lett ett antal forskare såsom Ramanathan (2006), Partovi och 

Anarajan (2002), Zhou och Fan (2007), Ng (2007) och Chen (2011) till en ny lösning, 

en ABC-analys med flera kriterier (Molenaers et al. 2011). 

 

3.3.2 EOQ 

Ekonomisk Orderkvantitet, Economic Order Quantity, EOQ, är enligt Digiesi, Mossa 

och Rubino (2014) avsett som en optimeringsteknik med strävan att sänka kostnaderna 

samtidigt som servicenivån bibehålls. Generellt är denna modell ett välkänt 

tillvägagångssätt att använda vid lagerhanteringspolicyn av reservdelar 

(Wongmongkolrit & Rassameethes, 2011). Däremot är EOQ-modellen vanligtvis bäst 
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lämpad vid kontinuerlig efterfrågan, då den vid diskret efterfrågan kanske inte levererar 

(Ibid.).  

 

Det finns två kostnader som förknippas med lager, anskaffningskostnad och 

kapitalkostnad. Anskaffningskostnad varierar med antalet order, dvs. att den årliga 

anskaffningskostnaden är hög om produkter i form av reservdelar ofta anskaffas i små 

ordrar, vilket genererar en minskad kapitalkostnad. Att beställa rätt kvantitet för att hitta 

en balans mellan dessa kostnader är det som kallas för EOQ (Jose, Jayakumar & Sijo, 

2013).  

 

Vid en undersökning av Digiesi et al. (2014) klassificerades produkter i klasser om 12 

varav två av dessa klasser hade en hög efterfrågefrekvens. Via simulering utvärderades 

klasserna för att testa olika policyer. Samtidigt dimensioneras reservdelslagret efter 

servicenivån, baserat på en prognostisering med sex månaders glidande medelvärde. 

Simuleringens mest effektiva resultat visade att det kostnadsmässigt var bäst med en 

fast periodvis beställning med EOQ. Resultatet visade även att användningen av EOQ 

för de högfrekventa produkterna sparade 16,67 % av de totala kostnaderna för en av 

klasserna och 59,85 % för en annan klass jämförelsevis med nuläget (Ibid.).  

 

EOQ är den optimala orderkvantiteten som minimerar den totala beställnings- och 

lagerhållningskostnaden, baserat på en avvägning mellan lager och 

beställningskostnader enligt figur 5 (Ghorbel, Addouche, El-Mhamedi & Boujelbene, 

2014). Den optimala kvantiteten Q * för beställning (dvs orderkvantiteten som 

minimerar total kostnad) ges av: 

 

𝑄∗ = √ 
2𝐴𝐷

𝐻
 

 

När: 

D: Genomsnittlig efterfrågan (antal objekt per tidsenhet) 

A: Beställningsorder (kostnad per order) 

H: Kostnaden för kvarhållandet av en vara (kostnad per artikel per tidsenhet) (Ibid.).  
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Fig. 5. Avvägning mellan lager- och beställningskostnader i en EOQ-modell (Ghorbel 

et al., 2014). 

 

Trots att EOQ-modellen främst är utvecklad för kontinuerlig efterfrågan används den 

vid hantering av reservdelar, med antagandet att dess efterfrågan följer ett kontinuerligt 

mönster. Detta på grund av att EOQ-modellen är enkel att använda och lätt att förstå, i 

jämförelse med många andra metoder som består av komplicerade modeller vilket gör 

att de är svåra att implementera. Dock kan EOQ-modellen vara svår att använda när det 

gäller reservdelar då dess konsumtion påminner mer om ett diskret mönster snarare än 

ett kontinuerligt mönster (Wongmongkolrit & Rassameethes, 2011).  

 

Vid användandet av EOQ-modellen kan reservdelar delas in i två grupper, kritisk 

reservdel och icke-kritisk reservdel. Den kritiska gruppen består av reservdelar som har 

en viktig del i systemet och som det bör finnas ett säkerhetslager av för att säkerställa 

att reservdelarna alltid finns till hands. Medan den icke-kritiska gruppen består av 

reservdelar som utgör en oväsentlig del i systemet och dessa reservdelar kräver inget 

säkerhetslager. Orderläggning för de icke-kritiska reservdelarna kan fördröjas ända tills 

de är slut eller vid nästkommande kundorder. Medan för de kritiska reservdelarna läggs 

en order när lagernivån når säkerhetslagret eller efter det att reservdelar från 

säkerhetslagret börjat användas. Utifrån detta tillvägagångssätt minskas de totala 

innehavskostnaderna (Wongmongkolrit & Rassameethes, 2011). 
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3.3.3 ROP  

Reorder-point, ROP, enligt svenskan kallat beställningspunkt, är en utlösningspunkt 

som indikerar på hur lågt lagernivån får sjunka innan nya varor måste beställas (Slater, 

2012). ROP bygger på prognoser implicit baserat på genomsnittlig efterfrågan från 

tidigare order och är en lätthanterlig lagerstyrningsmetod (Jonsson & Mattsson, 2016). 

Metodens princip innebär att när lagernivån för en enskild artikeln underskrider en viss 

punkt, dvs. beställningspunkten, läggs en order till leverantören som i sin tur förser 

företaget med det önskade materialet inom den överenskomna tidsramen. Utifrån den 

satta beställningspunkten försäkras företaget om att lagernivån aldrig underskrider den 

tillåtna miniminivån, som även kallas för säkerhetslager eller buffertlager. Med detta 

menas den mängd varor som lagerhålls för att vara utrustad vid oförutsedda händelser, 

såsom plötsliga ökningar i försäljning eller leveransfördröjningar (Ibid.).  

 

Användningen av beställningspunkter kan hjälpa företag att uppnå optimal lagernivå då 

det finns nackdelar både med för litet som för stort lager (Jonsson & Mattsson, 2016). 

Ett för litet lager leder till leveransstörningar och därmed förlust av kunder, medan ett 

för stort lager kräver mer utrymme som i sin tur kostar mer pengar och binder 

överflödigt kapital. Genom att tillämpa denna metod kan företag lägga beställningar 

utifrån en på förhand beräknad beställningspunkt och därmed säkerställa att de varor 

som finns i lagret inte hinner ta slut innan leveransen av de nya varorna ankommer. 

Som resultat av detta kan företag undvika att ha för många lagerhållna varor och därmed 

minska kapitalbindningen samt frigöra lagerutrymme (Ibid.). Att bestämma när denna 

beställning till leverantören ska ske kräver noga kalkyleringar av beställningspunkten 

(ROP) (Slater, 2010). För att beräkna ROP måste ett antal egenskaper övervägas som 

hjälper till att bestämma den metod som är bäst att tillämpa för den specifika 

reservdelen. Vid fastställandet av ROP är det följande tre huvudegenskaper som ska tas 

i beaktande; nivå på efterfrågan, efterfrågefrekvens samt sannolikheten och inverkan av 

att lagersaldot når noll. (Ibid.).  

 

Nivå på efterfrågan 

Viktigt att ha i åtanke i detta stadium är att det är kvantiteten, och inte frekvensen, av 

efterfrågan som övervägs. Ofta framställs efterfrågan som en perfekt linjär ekvation, 

men detta är inte det vanligaste utfallet. För att kunna beräkna ROP måste förståelse 

kring variationen i efterfrågan finnas, inte bara förståelsen kring den genomsnittliga 
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efterfrågan. Detta på grund av att om efterfrågan av en produkt alltid har samma 

kvantitet är en Poisson-fördelning den mest lämpade statistiska modellen, se figur 6. 

Däremot om produktens efterfrågan varierar varje gång skulle en Gauss- eller 

normalfördelning vara mer lämplig, se figur 7. Förståelse kring både nivån och 

variationen i efterfrågan måste finnas för att ha möjlighet att tillämpa den lämpligaste 

metoden (Slater, 2010). 

 

 

Fig. 6. Exempel på uträkning av ROP med hjälp av Gauss-/Normalfördelning (Slater, 

2010). 

 
 

 

Fig. 7. Exempel på uträkning av ROP med hjälp av Poisson-fördelning (Slater, 2010). 
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Frekvens i efterfrågan 

Om produkten i fråga har ett långsamt efterfrågemönster kommer det troligtvis resultera 

i att en Gauss-modell levererar otillräckliga data, återigen är det en Poisson-modell som 

är lämpligast. I detta stadium är det av stor vikt att förstå efterfrågemönstret över så lång 

tid som möjligt, då efterfrågan under en kort tidsram kan framstå som vilseledande 

(Slater, 2010). 

 

Sannolikheten och inverkan av att lagersaldot når noll 

Strängt draget är dessa två olika egenskaper, men vid kalkylering av ROP behandlas de 

som en gemensam beslutsvariabel då de ger varandra kontext och ofta används på fel 

sätt. Sannolikhets/inverkans-beslutet används ofta av utövare som en anledning, eller 

ursäkt, för att överlagra dess lager. Argumentet som ofta används för att försvara detta 

är att effekten av att lagersaldot når noll är så kostsam att det i längden är lönsammare 

att överbelasta lagret. Detta är ett vanligt förekommande i industrier där kostnaden för 

driftstopp är hög. Men att lagra mer än vad som är nödvändigt baserat på fysiska 

gränser eller sannolikhet, är meningslöst och slösaktigt med pengar (Slater, 2010). 

 

När det gäller beräkning av ROP påverkar sannolikhets/inverkans-beslutet 

servicefaktorkomponenten i beräkningen. Detta är ett riskbeslut. Vid användning av en 

Gauss-modell är servicefaktorn en del av uträkningen av säkerhetslagret. Med en 

Poisson-modell finns ingen explicit servicefaktor och riskelementet är redan inräknat i 

sannolikhetsdelen av modellen. Poisson-funktionen beräknar sannolikheten för en viss 

efterfrågan över en tidsperiod. Om denna kvantitet anges som ROP kan sannolikheten 

behandlas som servicefaktorn. Detta resulterar i att risken för att lagersaldot når noll är 

100 minus sannolikheten för denna efterfrågenivå (Slater, 2010). 

 

Det största problemet med sannolikhets/inverkans-beslutet är servicefaktor-fällan, där 

servicefaktorn är den procentandel av tiden som förvaringsutrymmet kan leverera det 

önskade objektet när det efterfrågas. En teoretisk servicefaktor på 97% kan låta högt, 

men i praktiken när det gäller reservdelar kan det hända att detta inte är en acceptabel 

procentsats. Detta kan först och främst bero på, om det mäts över hela lagret, att ingen 

kommer gynnas av dessa 97%, om det innebär att de övriga tre procenten innehåller 

kritiska reservdelar och anläggningen är stängd i väntan på leverans. För det andra kan 

det bero på att företaget har en hög servicenivå totalt sett och trots detta har ett överfullt 
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lager, vilket fortfarande innebär att pengar har spenderats på överflödiga reservdelar 

(Slater, 2010). 

 

Det viktigaste att ta i beaktande vid fastställandet av beställningspunkten (ROP) är; 

driftläge, ekonomisk status, tillförlitlighet och risktolerans (Slater, 2010). 

 

3.3.4 VMI 

Leverantörsstyrt lager, Vendor Managed Inventory, VMI, handlar om att leverantören 

ansvarar för att kontrollera att rätt mängd material finns i lager för att kundens behov 

ska uppfyllas. Med andra ord får leverantören information från köparen om dennes 

lagernivåer och förväntat behov (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2003). Detta leder till 

att det även blir lättare för leverantören att planera den mängd material som är av behov 

för kunden (Welle, 2005). I tillverkningsmiljöer passar tillämpningen av VMI 

högfrekventa varor som generellt är billiga såsom muttrar, skruvar, vissa råmaterial etc. 

och där lagernivåerna utvärderas av säljaren (Valentini & Zavanella, 2003). 

Tillämpningen av VMI i praktiken på olika industrier har ökat avsevärt på senare år och 

en av anledningarna är dess ekonomiska fördelar (Zanoni, Jaber & Zavanella 2012).  

 

VMI med sändningspraxis kan ses som ett speciellt fall av Integrerad lagermodell, 

Integrated inventory model, IIM. Säljaren skickar då en mängd varor till köparens lager 

som även hanteras av säljaren. I och med detta garanterar säljaren att det alltid finns 

tillgängliga varor i lagret (Zanoni et al., 2012). Effekterna av att flytta lagret till köparen 

är kostnadsrelaterat då lagringskostnaden blir för köparen och inte säljaren. Köparen 

betalar i detta fall för varor vid uttag från det egna lagret. Men även fast köparen står för 

lagringskostnaden reduceras köparens kapitalbindning eftersom köparen inte behöver 

investera i något sådant. Vid användning av IIM krävs en konstant efterfrågan och att 

kapaciteten av köparens lager kan betraktas som en begränsande faktor (Ibid.). 

 

3.3.5 Tredjepartslogistik 

Att använda en tjänst utanför verksamheten är det som kallas outsourcing och 

förekommer mer i vissa branscher än andra (Grossman & Helpman, 2002). Outsourcing 

blir allt mer populärt och vissa företag har tagit det så långt att de blivit ”virtuella” 

tillverkare. Med virtuella tillverkare menas att tillverkarna äger designen av många 
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produkter men utan att nästan göra något själva (Grossman & Helpman, 2005). Likaså 

menar Quinn (2000) att många företag outsourcar alla delarna i en innovationskedja 

beroende på företagets kapacitet och behov.  

 

En av anledningarna till att populariteten av outsourcing har ökat är för att företag de 

senaste åren blivit tvungna att öka dess flexibilitet på grund av ökad globalisering, 

förbättrade kommunikationsmöjligheter och ökade kundkrav (Heywood, 2001). Ett 

företag som väljer att outsourca en tjänst måste söka efter en lämplig partner där en 

ömsesidig relation kan etableras, där partnern sedan kan producera tjänsten på begäran 

av företaget (Grossman & Helpman, 2002). Sökandet efter den rätta partnern ger dock 

inte alltid framgång och kan vara en kostsam process (Ibid). Trots att sökningen är 

kostsam menar Rushton och Duke (2010) att en av de finansiella fördelarna med 

outsourcing är att företagen inte behöver investera i egna resurser utan kan se över 

verksamheten och lägga dessa pengar på sådant som är lönsammare.   

 

Outsourcing av reservdelar 

Vid outsourcing av reservlager finns det tre väldefinierade lagerhållningstyper; Privat 

lagerhållning där reservdelarna ägs och drivs av företaget, kontraktslagring där en tredje 

part lagrar reservdelarna åt företaget som äger reservdelarna och offentlig lagring där en 

tredje part lagrar reservdelar åt flera företag (Maltz, 1994).  

 

Syftet med outsourcing av reservdelar är företags önskan att bli effektivare på ett 

strategiskt såväl som ekonomiskt plan och därigenom skapa konkurrensfördelar då de 

kan lägga allt fokus på sin kärnverksamhet (Nembhard, Shi & Aktan, 2003). Fokus 

koncentreras då på kärnverksamheten och outsourcing sker med de delar av 

verksamheten som inte är lika värdeskapande eller där det saknas kompetens, detta 

medför en kostnadsreducering och förbättring av kvalitet (Quélin & Duhamel, 2003).  

 

3.4 Kommunikation 

Värdet av kommunikation för företag är en stor och komplex fråga. Kommunikation är 

en grundläggande förutsättning för att företag ska skapas och utvecklas, såväl externt 

som internt. När ett företags medlemmar har en fungerande kommunikation och 

integrerar med varandra skapar de rutiner, strukturer, mål och resultat. (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012). När forskare generellt talar om relationer syftar de på 
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den interaktion som kan ske mellan två parter. Interaktionen i fråga kan ske både mellan 

individer och avdelningar (Cropanzano & Mitchell, 2005).  

 

I boken Marketing management (2015) presenterar Kotler en vidareutvecklad 

kommunikationsmodell enligt figur 8, utifrån Shannon och Weavers ursprungliga 

Transmission model. Modellen representerar en grundmodell för effektiv 

kommunikation, där sändare och mottagare är de två delaktiga parterna i 

kommunikationen. Meddelande och media representerar verktygen i kommunikationen 

och kodning, avkodning, respons och återkoppling representerar kommunikationens 

funktioner. Störningen i denna modell påverkar hela kommunikationskedjan. 

 

 

Fig. 8. Kommunikationsmodell enligt Kotler (2015). 

 

För att denna modell ska fungera måste sändaren veta vilken publik denne vill nå ut till, 

även vilken respons och återkoppling denne kan tänkas få tillbaka. För att mottagaren 

sedan ska ha möjlighet att avkoda informationen i meddelandet måste sändaren 

dessutom koda informationen. Slutligen måste sändaren välja att skicka meddelandet 

genom en kanal, på så sätt säkerställs sändaren om att mottagaren kan ta del av 

informationen samt att kanaler har skapats för att möjliggöra vidare återkoppling. 

Utöver denna process finns det även generella faktorer som kan påverka effektiviteten i 

kommunikationen såsom sändarens inflytande på mottagaren, hur väl informationen i 

meddelandet överensstämmer med mottagarens dåvarande värderingar och 

uppfattningar, vilken trovärdighet och vilket mått av expertis mottagaren anser att 

sändaren besitter och till sist den sociala kontexten. Det finns en stor sannolikhet att 
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mottagaren är mer öppen för att acceptera informationen i meddelandet effektivt om 

sändaren kommer från en, enligt mottagaren, socialt accepterad grupp (Kotler, 2015). 

 

3.5 Kapitalbindning  

Inom svensk industri har intresset att reducera kapitalbindning i lager varit en hög 

prioritet sedan 1970-talet. Att detta varit av intresse under en längre tid beror på att 

kapitalbindningen i lager samt kapitalbindningen i anläggningstillgångar och 

kundfordringar belastar företags balansräkning, vilket resulterar i att kapitalbindningen 

blir likviditetspåverkande. Trots detta intresse är det få företag inom svensk industri 

som lyckas med reduceringen av kapitalbindning (Lumsden, 2006).  

 

Hur mycket kapitalbindning ett företag genererar är beroende av hur försörjningskedjan 

som företaget ingår i är utformade, hur komplexa de är och hur de styrs (Mattsson, 

2012). Kapitalbindningen påverkas i stort sätt av alla komponenter i ett materialflöde, 

det kan vara en försäljare som överdriver en prognos som försäkran att få tillräckliga 

kvantiteter, en konstruktör som konstruerar en ny komponent istället för att använda en 

befintlig eller en lagerarbetare som bortser från att räkna varenda artikel i lager vid en 

inventering (Mattsson, 2003). Detta resulterar i att de materialflöden som inte är 

utomordentligt synkroniserade innehåller lager som binder kapital (Mattsson, 2012). 

 

Forsberg (2003) menar att det finns ett negativt samband mellan kapitalbindning, 

kostnader och kundservice, även kallat för logistikens målmix, se figur 9. Företag ska 

lyckas uppfylla alla dessa tre målen, men då de är motstridiga varandra och anses vara 

negativt beroende är det en utmaning för företag. Under vissa omständigheter kan 

sambandet mellan dessa tre resultera i en positiv koppling gentemot varandra. Detta 

uppnås om kapitalbindningen respektive kostnaderna minskar, i sin tur ökar kundservice 

och generellt sett även försäljningen och som följd på detta ökar vinsten (Ibid.). Därav 

är det viktigt för företag att finna en balans mellan kapitalbindning och servicenivå, av 

anledning att inte binda överflödigt kapital för att upprätthålla en högre servicenivå än 

vad kunden kräver (Storhagen, 2018). En avvägning måste genomföras kring vad 

kunden önskar i jämförelse med vad kunden faktiskt behöver, då det inte alltid är 

samma sak. Som resultat av detta kan företag minska sin servicenivå gentemot kunden 

utan att denne märker någon skillnad (Ibid.). 
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Fig. 9. Egenkonstruerad bild av logistikens målmix enligt Forsberg (2003). 

 

3.6 Hållbarhet 

Det finns olika definitioner på hållbarhet, den mest omtalade kommer från Brundtlands 

rapport från 1987 som definierade hållbar utveckling enligt följande ”utveckling som 

motsvarar dagens behov utan att omfatta de framtida generationernas förmåga att 

uppfylla sina egna behov” (Vos, 2007, s.335). Begreppet ”hållbarhet” har sitt ursprung 

från biologer och ekologer som använde det för att beskriva termer på de förnybara 

resurser som skulle kunna extraheras eller skadas av föroreningar, utan att hota 

ekosystemets underliggande integritet. Hållbarhet gick sedan in på ekonomin, där fokus 

låg på förståelsen av förhållandet mellan naturkapital och ekonomi som blev grunden 

för ”ekologisk ekonomi”, vilket är en disciplin engagerad att bredda värderingen av 

naturkapitalet (Ibid.). 

3.6.1 Ekonomisk hållbarhet 

Det finns olika definitioner på ekonomisk hållbarhet, Ammenberg (2012) menar att det 

handlar om att hushålla på väsentliga resurser. Med detta menas att det ekonomiska 

systemet i samhället eftersträvar att vara stabilt och långsiktigt. Detta är en definition 

som berör företag och verksamheter till stor grad då det många gånger kan uppstå 

motstridiga mål inom företaget utifrån dess önskan att gå med hög vinst, samtidigt som 

samhällets långsiktiga hållbarhet inte får glömmas bort i processen (Ibid.).  
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3.7 Sammanfattning av teori 

I figur 10 presenteras en sammanställning av teorin som tagits fram i denna studie. 

 

 

Fig. 10. Sammanställning av studiens teori. 

. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras fallstudiens intervjuer med medarbetare på fallföretaget 

Cibes Lift Group AB. De frågor som ställts vid intervjuerna går att finna som bilaga 1.  

 

4.1 Nulägesbeskrivning 

Cibes tillhandahåller ett stort utbud av så kallade lågfartshissar, en hiss som drivs via en 

lyftskruv. Cibes styrka men även många av deras utmaningar kretsar kring dess enorma 

variantflora. Det finns tre olika märken på hissar med upp till 13 varianter på hissplattor 

och fronter i olika utformningar. Cibes tillverkar nästan ingenting utan att kunden har 

lagt en order, dess kundorderpunkt ligger med andra ord tidigt i produktionen. Detta 

innebär att de blir tvungna att lagerhålla stora mängder material vilket binder stort 

kapital. Cibes har en policy som innebär att de ska tillhandahålla reservdelar i 10 år, då 

service är en ledande faktor i dagsläget. Cibes följer inte denna policy idag då dess 

strävan efter hög service har lett till att de tillhandahåller reservdelar i mer än 10 år. 

Dock leder hög servicenivå ofta till onödig överlagring av artiklar som tar plats i lagret, 

kostar pengar i form av kapitalbindning samt att reservdelarna riskerar att bli inkuranta. 

När den lageransvariga på Cibes har tusentals artiklar att ta hänsyn till blir det 

oöverblickbart, i synnerhet vid helt manuell hantering. Cibes saknar därav en väl 

utformad strategi kring dess reservdelshantering, vilket resulterat i för hög 

kapitalbindning. 

 

4.2 Respondent A 

Respondent A arbetar som lageransvarig på Cibes logistikavdelning och ansvarar bland 

annat för att säkerställa korrekthet i Cibes lagersaldon och att inventeringar utförs 

regelmässigt. Tillsammans med materialavrop och inköp ansvarar Respondent A för att 

finna de ultimata lageromsättningsnivåerna samt säkerhetslagernivåerna, för att 

upprätthålla god service gentemot produktion samtidigt som en låg kapitalbindning 

upprätthålls. Respondent A har en betydande roll i arbetet mot att effektivisera 

hanteringen av reservdelar och har bland annat som mål att minimera Cibes 

reservdelslager som idag binder för mycket kapitalbindningen. Därigenom önskas ett 

nytt effektivt arbetssätt kunna formas när det gäller värdering och lagerhantering av 

reservdelar.  
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Tills idag har ”hög service” varit den ledande faktorn för Cibes, tillsammans med kravet 

att lagerhålla varor i 10 år. Då det arbetssätt som Cibes använt gällande reservdelar inte 

varit det lönsammaste för företaget har ett förändringsarbete tagit fart. Respondent A 

har på senare tid försökt beräkna lagring av reservdelar utifrån om det finns en marknad 

för de olika reservdelarna. Genom detta nytänkande har stora mängder överflödiga 

reservdelar från Cibes lager kunnat kasseras.  

 

”... det har många gånger handlat om att Cibes har hamstrat material med 
kommentaren att ”detta är bra att ha” utan vidare belägg, ungefär som en rädsla 
att tappa kunder om dessa delar inte skulle finnas vid behov”. 

 

4.2.1 Faktorer 

• Service 

Respondent A anser att det är kunden som bygger Cibes och utan dessa är företaget 

ingenting. Däremot tror Respondent A inte att kundnöjdhet nås genom att lagerhålla 

allt, då denne menar att optimal kundnöjdhet kan uppnås trots låga lagernivåer. 

Respondent A menar att lagernivån inte ska vara det som fastställer Cibes prestation och 

att kundnöjdhet ska kunna uppnås utan att samtliga artiklar finns lagrade hela tiden.  

 

• Konkurrensfördel 

Cibes konkurrensfördel uppnås inte genom att lagerhålla material, då det inte är genom 

detta de gör affärer. Respondent A anser att dess konkurrensfördel främst erhålls från 

den breda kunskap som Cibes innehar på en marknad de är framstående i.  

 

• Kapitalbindning 

Utifrån logistikavdelningens synvinkel erhålls en låg kapitalbindning genom att hålla 

låga lagernivåer. Som resultat av detta menar respondent A att en intressekonflikt 

uppstår, då det genom att hålla låga lagernivåer innebär att både servicegraden och 

tillgängligheten kan riskeras. Respondent A tror att Cibes kan binda kapital på ett 

smartare sätt genom att lagerhålla smartare, då denne menar att det inte handlar om att 

lagra mycket utan om att lagra rätt material.   
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• Fyllnadsgrad 

Detta menar Respondent A är en faktor som går hand i hand med utmaningen att Cibes 

har det lagringsutrymme som finns idag och inte mer. Bristen på lagringsutrymme var 

en signifikant faktor till att Cibes valde att skrota en stor del av dess reservdelslager.  

 

• Komplexitet  

Respondent A hävdar att reservdelars sporadiska och låga efterfrågemönster är ett 

komplext problem hos Cibes. Däremot finns det även artiklar som klassificeras som 

reservdelar trots en hög förbrukningsfrekvens och att problemet istället blir kring det 

begränsade lagringsutrymmet. Därav menar Respondent A återigen att det är av stor 

vikt att ta hem rätt material. 

 

• Försäljningsfrekvens 

Enligt Respondent A bör Cibes enbart lagerhålla de artiklarna med hög 

försäljningsfrekvens och i dennes förbättringsarbete är det detta som önskas införas i 

Cibes lagerhantering av reservdelar. Däremot finns det avdelningar på Cibes med en 

annan syn kring detta, vilket leder till olika viljor från olika avdelningar.  

 

• Material  

Respondent A anser att det viktigaste att ha på lager är de reservdelar som endast utgör 

en funktionell funktion. Cibes tillverkar även ”Cibes-unika” reservdelar på plats i deras 

egen produktion och Respondent A menar därav att detta är något som måste ses över. 

Detta på grund av att de artiklar som är ”Cibes-unika” kanske inte behöver lagerhållas, 

utan istället tillverkas utifrån kundorder.   

 

Från ovannämnda parametrar har Respondent A rankat dessa utifrån vilka denne anser 

vara viktigast för en effektiv lagerhållning av reservdelar hos Cibes:  

1. Försäljningsfrekvens  

2. Material 

3. Fyllnadsgrad 

4. Komplexitet 

5. Kapitalbindning 

6. Konkurrensfördel 

7. Service 
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4.3 Respondent B 

Respondent B arbetar som serviceledare på serviceavdelningen hos Cibes Kalea 

Sverige, CKS, som är ett dotterbolag till Cibes Lift Group. De har ett nära samarbete då 

de till stor del har samma kundkrets samt att större delen av de artiklar som CKS 

använder kommer från Cibes lager. Respondent B ansvarar för att ta emot 

felanmälningar från kunder och ser till att de blir servade snabbast möjligt. 

 

4.3.1 Faktorer 

• Service 

Utifrån den roll Respondent B har som serviceledare är denne även ansiktet utåt och har 

som högsta prioritet att ha nöjda kunder. Respondent B menar att en förbättring kring 

Cibes lagerhantering skulle vara önskvärt för CKS, då de ser att reservdelar ska 

levereras senast dagen efter till kund. Detta menar Respondent B resulterar i en 

intressekonflikt då Cibes logistikavdelning gärna ser ett lågt lager medan 

serviceavdelningen på CKS snabbt vill förse kunderna med reservdelar.  

 

”... vi strävar efter mer än vad kunderna förväntar sig, därför vill vi ha leverans 

dagen efter felanmälan inkommer. Det spelar ingen roll hur gamla reservdelar 

det är, de ska ut lika snabbt ändå, kund som kund”. 

 

• Konkurrensfördel 

Då Cibes tillverkar ”Cibes-unika” artiklar menar Respondent B att ingen kan kopiera 

dessa, vilket resulterar i en konkurrensfördel för företaget.  

 

• Kapitalbindning 

Detta är ingenting som Respondent B tänker på i sitt dagliga arbete med reservdelar, 

denne vill endast ha snabb service och därav lagerhålla allt för att uppnå kundnöjdhet.  

 

• Fyllnadsgrad  

Enligt Respondent B är allt viktigt att ha på lager, liten som stor produkt. 
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• Komplexitet  

Respondent B menar att utifrån reservdelars komplexitet, att vissa delar är komplicerade 

att sätta ihop och därav tar längre tid, är bara ännu ett bevis på vikten av att lagerhålla 

allt.  

 

• Försäljningsfrekvens 

Även om Respondent B anser att det är av stor vikt att ha allt på lager, kan denne 

ändock förstå att de reservdelar som har väldigt låg försäljningsfrekvens, såsom de 

reservdelar som efterfrågats en gång på fem år, inte är lönsamt att lagerhålla. 

Respondent B anser däremot att när det gäller stora kunder vill denne alltid kunna förse 

dessa med snabb service, men att det är enklare att argumentera för att det inte finns de 

reservdelar som efterfrågas på lager om det gäller en gammal hiss. I dessa fall handlar 

det mer om vad som är acceptabel väntetid, vilket Respondent B anser bör vara max 1–2 

veckor.  

 

• Material  

I detta fall är det skillnad på vad kunderna förväntar sig. Enligt Respondent B ska alla 

de reservdelarna av funktionell funktion levereras till kund senast dagen efter, medan de 

reservdelarna av enbart estetisk funktion kan levereras utan någon specifikt bestämd 

leveranstid. Detta menar Respondent B att de flesta kunder accepterar, förutom 

särskilda extremfall.  

 

Från ovannämnda parametrar har Respondent B rankat dessa utifrån vilka denne anser 

vara viktigast för en effektiv lagerhållning av reservdelar hos Cibes: 

 

1. Service  

2. Konkurrensfördel 

3. Material 

4. Komplexitet 

5. Försäljningsfrekvens 

6. Kapitalbindning 

7. Fyllnadsgrad 
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4.4 Respondent C 

Respondent C arbetar som förändringskoordinator inom produktionen. Detta är en 

relativt nyutvecklad befattning då Cibes är ett företag som bedriver många projekt 

samtidigt och där en övergripande kontroll, på vad som ska ske och när, har saknats. 

Respondent C har som uppgift att samla in information om de olika projekten och 

därigenom se till att de personer som är relevant för varje specifikt projekt involveras 

för att genomföra projekten och därefter följer denne hela tiden upp så att projekten 

utvecklas på bästa sätt. Genom detta blir Respondent C produktionens kontaktperson 

utifrån alla de olika projekten och kan därav ses som spindeln i nätet mellan 

produktionen och projekten.  

 

4.4.1 Faktorer 

• Service 

Respondent C anser att service är en viktig faktor och att Cibes måste utgå ifrån kunden 

och dess behov. Utifrån detta menar denne att en servicestrategi måste utformas 

gällande vilken ledtid som ska finnas, vilka reservdelar som ska levereras dagen efter 

etc. Respondent C menar att det är av vikt att bestämma en standard för leveranstid, på 

så sätt vet alla vad de ska förhålla sig till och om de till exempel beslutar att Cibes har 

en leveranstid på tre veckor så ges även möjligheten att beräkna vad för reservdelar som 

Cibes hinner få hem under den tiden. Respondent C belyser även behovet av att dela in 

reservdelarna i olika grupper, vissa reservdelar kanske kräver en leveranstid på två 

veckor medan för andra reservdelar kanske det är accepterat att ha en leveranstid på fem 

veckor. 

 

• Konkurrensfördel 

Att Cibes lagerhåller reservdelar är inget som utgör någon konkurrensfördel enligt 

Respondent C. Denne menar att kunderna inte har någon koll på Cibes reservdelar, då 

de inte har någon översikt av vad dess hiss består av och vad den eventuellt kan komma 

att behöva i framtiden. Respondent C menar då att Cibes konkurrensfördel inte påverkas 

av hur mycket reservdelar de har i lager.  
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• Kapitalbindning 

Det har inte varit en strategi hittills för Cibes att hålla nere kapitalbindningen, utan 

Respondent C menar att det kom en punkt då de insåg att det fanns mycket reservdelar 

som de inte behövde och därav kasserades mycket. Däremot menar Respondent C att 

det fortsätter att samlas på med reservdelar och att detta måste ses över noggrannare och 

därefter besluta hur reservdelarna i lagret ska värderas. Enligt Respondent C kan Cibes 

inte alltid påverka kapitalbindningen utifrån att denne anser att de bör ha det som säljs 

mest och som kunden efterfrågar, därav kanske de måste köpa hem mycket av något 

med hög försäljningsfrekvens trots att det påverkar kapitalbindningen.  

 

”... många gånger spar Cibes gärna reservdelar som det kanske inte finns något 

värde i att ha”. 

 

• Fyllnadsgrad  

Detta är enligt Respondent C en svår faktor att ta hänsyn till då leverantören kan ha 

parametrar som Cibes måste ta hänsyn till, till exempel att en viss reservdel endast 

levereras i en större mängd och då finns inget annat val än att köpa den mängd som 

leverantören bestämt. Trots detta menar Respondent C att så länge Cibes har rätt 

reservdelar i lagret så fyller de ändå lagret med rätt reservdelar och därigenom kommer 

de ändå att gå åt. 

 

• Komplexitet  

För vissa reservdelar krävs det många artiklar för att sätta ihop reservdelen och alla 

dessa kan ha olika leveranstider. Respondent C menar därför att detta är något som 

måste tas hänsyn till och framförallt finnas kunskap om, för att på så sätt lyckas lagra 

rätt saker.  

 

• Försäljningsfrekvens 

Respondent C anser att de reservdelar med högst försäljningsfrekvens alltid ska finnas 

på lagret för att möjliggöra leverans utifrån kundens behov. Denne menar att Cibes 

endast ska beställa hem de reservdelar som det finns skäl att beställa hem, till exempel 

utifrån att det finns en hög efterfrågan på dem.  
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• Material  

Enligt Respondent C är det av större vikt att ha funktionella reservdelar hemma än 

estetiska utifrån säkerhetsskäl för kund.  

  

Från ovannämnda faktorer har Respondent C rankat dessa utifrån vilka denne anser vara 

viktigast för en effektiv lagerhållning av reservdelar hos Cibes: 

1.    Service 

2.    Försäljningsfrekvens 

3.    Kapitalbindning 

4.    Komplexitet 

5.    Material 

6.    Fyllnadsgrad 

7.    Konkurrensfördel 

 

4.5 Respondent D 

Respondent D arbetar som kundtjänstmedarbetare på Cibes spare parts-avdelning där de 

bland annat hanterar reservdelsbeställningar, ombyggnationer/uppdateringar av hissar, 

inköp, uppföljning av order osv. Det dagliga arbetet för Respondent D innefattar främst 

att ta emot beställningar från kunder och sedan registrera ordern i affärssystemet 

Monitor. Detta innefattar en daglig kontakt med olika leverantörer för Respondent D då 

spare parts-avdelningen ständigt är i behov av olika artiklar som inte alltid finns i lager, 

samt hiss-unika detaljer som endast vissa leverantörer kan leverera. 

 

4.5.1 Faktorer 

• Service 

Enligt Respondent D ska reservdelar levereras till kund så snabbt som möjligt och anser 

därav att de flesta reservdelarna ska finnas tillgängliga i Cibes lager. Däremot menar 

denne att om en reservdel inte finns hemma ska spare parts-avdelningen ha kunskap om 

hur lång tid det tar att beställa hem dessa reservdelar, för att på så sätt ändå kunna förse 

kunden med god service.  
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• Konkurrensfördel 

Cibes har unika artiklar som andra leverantörer inte kan leverera, Respondent D menar 

att detta är det som utgör Cibes konkurrensfördel och inte lagerhållningen i sig. 

• Kapitalbindning 

Respondent D önskar att så mycket som möjligt ska lagerhållas hos Cibes, dock förstår 

denne att detta innebär hög kapitalbindning och att allt inte kan lagerhållas utifrån det.  

 

”... jag tycker om att spara det mesta, så att vi med säkerhet vet att det finns 

hemma om efterfrågan inkommer”. 

 

• Fyllnadsgrad  

Det är inte möjligt att ha ett stort lager av de reservdelar som tar stor plats. Respondent 

D menar att reservdelens storlek är något som måste tas i beaktande vid valet att 

lagerhålla en reservdel eller inte, med anledning att inte ha för stor volym av dessa eller 

endast beställa dem utifrån kundorder. Respondent D anser att detta är något som måste 

följas för att utnyttja lagerutrymmet på bästa sätt. 

 

• Komplexitet  

Allt som är komplicerat att sätta ihop bör alltid finnas hemma, detta då Respondent D 

inte vill att kunderna ska vänta länge för att få reservdelarna levererade.  

 

• Försäljningsfrekvens 

Trots att Respondent D gärna lagerhåller så mycket som möjligt anser denne att det allra 

viktigaste att lagerhålla är sådant som har en hög försäljningsfrekvens.  

 

• Material  

Enligt Respondent D är det av störst vikt att ha funktionella reservdelar på lagret för att 

få ut dessa snabbt till kund. Dock vill denne även lagerhålla estetiska reservdelar för att 

upprätthålla en hög service, men förutsatt att de estetiska reservdelarna inte krävs till 

hissarna utifrån säkerhetsskäl kan Respondent D acceptera att dessa inte lagerhålls. 
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Från ovannämnda faktorer har Respondent D rankat dessa utifrån vilka denne anser vara 

viktigast för en effektiv lagerhållning av reservdelar hos Cibes: 

1.    Service 

2.    Försäljningsfrekvens 

3.    Komplexitet 

4.    Material 

5.    Kapitalbindning 

6.    Fyllnadsgrad 

7.    Konkurrensfördel 

 

Figur 11 visar en sammanställning av samtliga respondenters rakning av de sju angivna 

faktorerna.  

 

 

Fig. 11. Stapeldiagram baserat på genomförda intervjuer i studien. 

 

4.6 Modeller 

En egenkonstruerad modell har framställts med en integration av de framtagna 

modellerna och med kommunikation som en viktig pelare. Med hjälp av 

kommunikation och prioriteringsmetoder kan avdelningar emellan ta fram en gemensam 

prioriteringslista av utvalda faktorer vid hantering av reservdelar. När de valda 

faktorerna prioriterats kan en modell som framkommit vid namn ABC-klassificering 

användas. ABC-klassificering kan användas för att bestämma servicekrav på reservdelar 

och för att bestämma hur viktig en reservdel är att ha på den egna verksamheten utifrån 
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olika värderingar. Vid hantering av reservdelar har frekvens och volym valts som 

passande värderingar på fallföretaget.  

 

De modeller som kan användas vid hantering av högfrekventa reservdelar är VMI, IIM, 

EOQ och ROP. Medan de modeller som kan användas vid hantering av lågfrekventa 

reservdelar är EOQ och outsourcing. De modeller som är bäst att tillämpa vid hantering 

av reservdelar med konstant efterfrågan är EOQ och ROP och de modeller som är bäst 

att tillämpa vid hantering av reservdelar med sporadisk efterfrågan är VMI och IIM. 
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5 Analys och diskussion 

I detta avsnitt presenteras en jämförelse av empirin och teorin som leder till en analys 

och diskussion. Avsnittet kommer analysera de faktorer och modeller som är bäst att 

tillämpa vid lagerhantering av reservdelar. 

 

5.1 Rekommenderade faktorer att ta hänsyn till vid lagerhantering av 

reservdelar  

Reservdelar har ofta ett sporadiskt efterfrågemönster och därav belyser Molenaers et al. 

(2011) vikten för företag att fastställa vilka faktorer som reservdelarnas nödvändighet 

ska grundas på och därigenom besluta vilka reservdelar som är lönsamma att lagerhålla. 

Fallföretaget har inte haft några tydliga riktlinjer när det gäller hantering av reservdelar 

och enligt respondenterna är det inte samma faktorer som har präglat de olika 

avdelningarna vid hantering av reservdelar. Utifrån fallföretagets brist på gemensamma 

faktorer att förhålla sig till vid värdering och lagerhantering av reservdelar har detta 

resulterat i för hög kapitalbindning. Detta beror bland annat på svårigheten att förutse 

prognostiseringen av efterfrågan på reservdelar, därav belyser även Boylan och Syntetos 

(2010) behovet för företag att definiera gemensamma faktorer att utgå ifrån. Detta är 

något som fallföretaget saknar och därav har de olika avdelningarna strävat mot olika 

mål vilket resulterat i att förbättringsarbetet kring reservdelar har försvårats.  

 

Heide et al. (2012) hävdar att kommunikation är något som bör prioriteras högt på 

företag då en bristfällig kommunikation kan hämma företags utvecklingsmöjligheter, 

och detta är något som har varit en verklighet för fallföretaget när det gäller 

reservdelshantering. Det som krävs av respondenterna är att förbättra kommunikationen 

avdelningar emellan, på så sätt kan gemensamma faktorer utformas som i sin tur gynnar 

hela företaget. De olika prioriteringarna som idag finns gällande reservdelar resulterar i 

att avdelningarna till viss del arbetar emot varandra, då det enligt respondenterna främst 

prioriterats vad som är den viktigaste faktorn på var enskild avdelning och inte för 

företaget i helhet, vilket hämmar effektiviseringen av reservdelshanteringen. Cavalieri 

et al. (2008) belyser vikten av en effektiv hantering av reservdelar och för att uppnå 

detta är det dagligen beslut som måste tas, såsom vilka reservdelar som ska lagerhållas, 

bestämma rätt lagernivå, förutspå reservdelarnas konsumtion etc. Utifrån detta krävs av 

fallföretaget att det finns tydliga riktlinjer vid hantering av reservdelar, som sedan alla 
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avdelningar tillsammans kan arbeta mot.   

 

Utav de sju faktorerna som har tagits fram och undersökts i denna studie ansågs fyra av 

dessa vara av prioritet för fallföretaget, utifrån dess önskan att effektivisera 

lagerhanteringen av reservdelar vilket i sin tur reducerar fallföretagets kapitalbindning. 

Dessa fyra faktorer kommer därav diskuteras och analyseras mer ingående i detta 

avsnitt. 

 

5.1.1 Service 

På fallföretaget krävs en avvägning kring vad kunden önskar och vad kunden faktiskt 

behöver, då detta enligt Storhagen (2018) inte alltid är detsamma. Detta är något som 

även Respondent C anser vara av stor vikt, då denne menar att Cibes måste utgå ifrån 

kunden och dess behov. Enligt Respondent B vill serviceavdelningen förse sina kunder 

med högre servicenivå än vad kunden faktiskt efterfrågar. Respondent D ser gärna 

också ett stort lager på Cibes för att kunna förse kunderna med reservdelar snabbt, 

däremot menar denna att god service ändock kan uppnås om kunskap finns kring hur 

lång leveranstid reservdelarna har, de gånger som reservdelarna inte finns hemma, för 

att kunna delge denna information till kunderna. Detta resulterar i en intressekonflikt då 

logistikavdelningen eftersträvar en låg lagernivå, vilket går emot serviceavdelningens, 

och till viss del spare parts-avdelningens, önskan att lagerhålla allt för att kunna förse 

kunderna med leverans dagen efter en felanmälan inkommer. Respondent A menar att 

det är kunden som bygger Cibes men att kundnöjdhet inte betyder att allt bör lagerhållas 

utan att kundnöjdhet kan uppnås utan stora lagernivåer. Detta resulterar i en krock 

mellan avdelningarna, då Respondent B arbetar för att få in allt på lagret och därigenom 

leverera mer än vad kunderna förväntar sig, medan Respondent A arbetar för att 

minimera lagret då denne anser att kundnöjdhet ändock kan uppnås.  

 

Huiskonen (2001) hävdar att servicekraven är högre när det gäller reservdelar och därav 

måste tydliga riktlinjer gällande en servicestrategi finnas, vilket även Respondent C 

anser vara något som är av vikt för Cibes. Denne menar att någon form av strategi måste 

finnas för att de olika avdelningarna ska veta vad de ska förhålla sig till. För att 

servicegraden och de finansiella faktorerna ska gynnas anser Molenaers et al. (2011) 

samt respondent A och C att först och främst klassificering av reservdelar är en viktig 
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del, för att sedan implementera detta i praktiken och därefter utforma en lämplig 

servicestrategi. 

5.1.2 Kapitalbindning 

Forsberg (2003) hävdar att det finns en negativ koppling mellan kapitalbindning, 

kostnad och service och därav är det svårt för företag att uppnå alla tre målen. Men 

under vissa omständigheter kan företag hitta en balans mellan dessa tre målen och en 

positiv effekt kan uppnås. Detta uppnås bland annat genom att inte binda överflödigt 

kapital för att upprätthålla en högre servicenivå än vad kunden i fråga kräver 

(Storhagen, 2018). Detta är vad Respondent B eftersträvar på serviceavdelningen, att 

leverera högre servicenivå än kunderna förväntar med önskan att få så nöjda kunder 

som möjligt. Detta i sin tur resulterar i överflödig kapitalbindning. Fallföretagets 

serviceavdelning bör med andra ord kunna minska sin servicenivå gentemot dess kunder 

utan en märkbar skillnad, vilket skulle kunna leda till en reducerad kapitalbindning. 

Däremot belyser Boylan och Syntetos (2010) utmaningen med att förutse efterfrågan av 

reservdelar, vilket även är en stor del till att kapitalbindningen kring reservdelar är svår 

att hålla nere. Respondent A anser att det bör erhållas låga lagernivåer för en minskad 

kapitalbindning och det är här en intressekonflikt uppstår då både servicegraden och 

tillgängligheten riskeras utifrån detta. Respondent D, lika som respondent B, ser gärna 

att så mycket som möjligt ska lagerhållas för att försäkras om att det alltid finns artiklar 

på lager. Slater (2010) och Bošnjaković (2010) menar att lagra mer än nödvändigt är 

meningslöst och slösaktigt med pengar, vilket är något som Respondent A och C anser 

att fallföretaget idag gör gällande dess reservdelslager. Boylan och Syntetos (2010) 

samt Respondent A och C belyser vikten av att definiera tillvägagångssätt baserat på 

faktorer för att underlätta prognostiseringen av efterfrågan på reservdelar samt hur de 

ska hanteras och värderas. 

 

Utifrån respondenterna blir det tydligt att överflödiga artiklar lagerhålls då de olika 

målen mellan avdelningarna ständigt arbetar emot varandra. Det finns inte några tydliga 

ramar att förhålla sig till inom fallföretaget och därav vill somliga lagra mer än 

nödvändigt, då Respondent B och D menar att detta resulterar i hög service gentemot 

kunderna medan Respondent A och C anser att de inte uppnår hög service genom att 

lagra överflödigt med artiklar, som i sin tur resulterar i för hög kapitalbindning. 

Däremot menar Respondent C att Cibes inte alltid kan påverka kapitalbindningen 

utifrån att dess leverantörer även har parametrar som Cibes måste förhålla sig till, till 
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exempel när artiklar endast levereras i en större mängd, då måste Cibes beställa in den 

mängden vilket binder kapital. Respondent C menar då att förmågan att beställa in rätt 

artiklar spelar en stor roll när det gäller kapitalbindningen, därigenom kommer dessa 

lager ändock få en kontinuerlig förbrukning. Cibes bör utforma strategier som de olika 

avdelningarna kan förhålla sig till och framförallt måste kommunikationen avdelningar 

emellan förbättras och därigenom definiera vad det är kunden önskar och vad den 

faktiskt behöver, vilket Storhagen (2018) menar är av stor vikt för kapitalbindningens 

räkning.  

 

5.1.3 Försäljningsfrekvens  

Respondent A anser att fallföretaget endast bör lagerhålla artiklar med hög 

försäljningsfrekvens, men menar att det finns avdelningar med en annan syn på detta. 

Vilket Respondent B, och till viss del Respondent D, kan intyga då de vill kunna förse 

kunderna med artiklar snabbt, även om det är en lågfrekvent artikel. Dock har 

Respondent B och D förståelse för att vissa artiklar som inte har efterfrågats på flera år 

inte är lönsamt att lagerhålla på grund av dess finansiella risk, vilket Cohen et al. (1990) 

menar när denne säger att lågfrekventa reservdelar löper större risk att bli inkuranta. 

Respondent C anser att fallföretaget alltid ska lagerhålla reservdelar med hög frekvens 

för att möjliggöra snabb leverans till kunder, därav menar denne att det är av stor vikt 

för Cibes att beställa hem rätt artiklar och att endast lagerhålla de reservdelar som det 

finns ett skäl till att lagerhålla. Även om Respondent D gärna lagerhåller så mycket som 

möjligt, menar denne att de reservdelar som har hög frekvens är de reservdelar som är 

viktigast att lagerhålla utifrån att det även finns ett begränsat lagerutrymme.  

 

Huiskonen (2001) menar att variationen på efterfrågan av reservdelar är stor, därav är 

försäljningsfrekvensen en relevant faktor att utgå ifrån. Detta är något som fallföretaget 

skulle ha stor nytta av, då de idag saknar faktorer att förhålla sig till skulle 

försäljningsfrekvens vara en relevant faktor att prioritera högt i dess förbättringsarbete 

med reservdelshanteringen, där önskan att minska kapitalbindningen är en stor del. 

Respondent C hävdade att det var viktigt att beställa de artiklar som det finns skäl att 

beställa hem och genom att utgå ifrån försäljningsfrekvens kan fallföretaget ges ett 

underlag för att besluta vilka reservdelar som är relevant att beställa samt lagerhålla.  
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5.1.4 Material 

Reservdelar kan delas in i två kategorier, funktionell respektive estetisk. Detta med 

anledning av att de reservdelar med funktionell funktion har en hög kriticitet vilket 

innebär att de ska kunna förses till kunderna snabbare än en reservdel av estetisk 

funktion och med låg kriticitet (Huiskonen, 2001). Likaså anser Respondent A och B, 

att de funktionella reservdelarna är av högre prioritet. Det som skiljer de två 

respondenterna angående material är att Respondent A anser att tillverkningen av 

“Cibes-unika” reservdelar bör ses över då de kanske inte alltid behöver lagerhållas, 

oavsett om det är en funktionell eller estetisk reservdel. Medan Respondent B är tydlig 

med att en funktionell reservdel ska finnas på plats hos kund senast dagen efter, men att 

en estetisk reservdel i de flesta fall inte behöver ha en bestämd leveranstid då kunder 

lättare kan acceptera att vänta på de estetiska reservdelarna. Däremot menar Respondent 

B att vissa kunder inte accepterar någon väntetid oavsett om det är en estetisk reservdel 

och av denna anledningen anser denne att bådadera ska finnas på lager. Respondent C 

anser att en funktionell reservdel ska lagerhållas av säkerhetsskäl för kund, då dessa kan 

behövas snabbt till en hiss som gått sönder och därmed utgör en säkerhetsrisk, medan en 

estetisk reservdel inte är av samma betydelse. Likaså anser Respondent D att det är av 

störst vikt att lagerhålla funktionella reservdelar, men denne önskar gärna att lagerhålla 

även estetiska reservdelar för att förse kunderna med hög service genom en snabb 

leverans.  

 

Huiskonen (2001) menar att en granskning bör genomföras av vad som är väsentligt att 

lagerhålla, vilket även är av vikt för fallföretaget. Som Respondent C nämnt så har även 

detta med att göra att beställa hem rätt artiklar, sådant som det finns en efterfrågan på. 

Därav bör fallföretaget även här göra en avvägning om vad som är en funktionell 

respektive estetisk reservdel och vad som är betydelsefullt att ha hemma utifrån vad 

kunden kräver att få levererat snabbt och vilka reservdelar som därigenom anses ha hög 

kriticitet.  

 

5.3 Lämplig modell vid lagerhantering av reservdelar  

På grund av bristande kommunikation mellan olika avdelningar på fallföretaget och 

avsaknaden av faktorer att utgå ifrån vid värdering och lagerhantering av reservdelar, 

har en egenkonstruerad modell utformats med hjälp av de framtagna modellerna som 

undersökts i studien. Då reservdelar består av varierande egenskaper menar Wagner et 
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al. (2012) att de även kräver olika logistikstrategier, därav har en integration av de 

framtagna modellerna genomförts som tillsammans med kommunikation ligger till 

grund för den egenkonstruerade modellen. Se figur 12 för vägledning av den 

egenkonstruerade modellen. 

 

Fig. 12. Egenkonstruerad modell för lagerhantering och värdering av reservdelar. 

 

Steg 1. 

Det första steget i den egenkonstruerade modellen är att placera huvudproblemet högst 

upp i hierarkin. Därigenom har reservdelar placerats högst upp då detta är 

huvudproblemet hos fallföretaget.  

 

Steg 2.  

För att bestämma vilka faktorer som ska ligga till grund för en effektivisering av ett 

reservdelslager menar Heide et al. (2012) att kommunikation är en viktig del för att 

utforma mål och resultat. Kommunikation har placerats i början på modellen då en 

bättre kommunikation kring huvudproblemet måste utföras avdelningar emellan och 

därigenom tillsammans definiera faktorer att ta hänsyn till vid reservdelshantering. 

Detta är en komponent som fallföretaget förbisett och är en viktig del i dess 
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effektivisering av reservdelshantering då det kräver att alla avdelningar arbetar mot ett 

gemensamt mål. 

 

Steg 3.  

När relevanta faktorer att ta hänsyn till vid reservdelshantering har definierats bör dessa 

prioriteras. Syntetos et al. (2009) belyser vikten av att definiera faktorer för att på så sätt 

kunna klassificera reservdelarna och därmed göra det möjligt för ledningen att fokusera 

på de viktigaste objekten. Syntetos et al. (2009) menar dock att de viktigaste objekten 

skiljer sig från avdelning till avdelning och detta är en verklighet som upplevs 

problematiskt på fallföretaget idag när det gäller dess effektivisering av 

reservdelshantering. Därmed är detta ett viktigt steg för fallföretaget för att hjälpa de 

olika avdelningarna att arbeta mot ett gemensamt mål och möjliggöra tydliga riktlinjer 

kring vad som bör prioriteras i första hand. Hur dessa prioriteringar bör göras är 

beroende på varje specifikt företags förutsättningar. Kan en god kommunikation 

etableras mellan de olika avdelningarna kan detta räcka för att uppnå en gemensam 

prioritering av de utvalda faktorerna. Uppnås inte detta endast med hjälp av god 

kommunikation krävs alternativa prioriteringsmetoder. AHP eller Analytic Hierarchy 

Process är bland annat en metod som kan användas, detta är en teknik för att organisera 

och analysera beslutsfattandet. 

 

Steg 4.  

När en prioritering av faktorerna har utförts kan en klassificering av reservdelarna 

genomföras med hjälp av ABC-klassificering. Arnold et al. (2008) menar att 

klassificeringen är ett sätt att kontrollera och klassificera individuella artiklar och 

bestämma hur viktig en artikel är utifrån olika värderingar. Det första steget i analysen 

blir att definiera vad reservdelarna ska klassificeras utifrån och Lumsden (2006) menar 

att olika typer av kriterier kan användas då det måste utgå ifrån varje enskilt företags 

prioriteringar. Däremot belyser Ramanathan (2006) och Partovi och Anarajan (2002) att 

ABC-analys inte är lämplig vid hantering av industriella reservdelar om dessa endast 

klassificeras utifrån ett enda kriterium. De värderingar som därav är avsedda att 

användas i den egenkonstruerade modellen och som anses vara av relevans för 

fallföretaget är försäljningsfrekvens och volym. Detta innebär att de reservdelar med 

hög frekvens blir klassade som A-artiklar och har störst volym i lagret, de med låg 

frekvens bli klassade som B- och C-artiklar och har lägst volym i lagret, se figur 13 för 
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en förenklad illustration hur detta kan genomföras. Lumsden (2006) hävdar att detta bör 

genomföras med anledning av att företag ofta har mycket artiklar lagerhållna och har 

därav svårt att urskilja vilka som är lönsamma för företaget. Detta är något som 

fallföretaget upplever som problematiskt när det gäller reservdelar, som därav binder för 

mycket kapital och en klassificering kan därför vara av stor vikt för att reducera 

fallföretagets kapitalbindning. 

 

 

Fig. 13. Eget exempel på en förenklad ABC-klassificering utifrån frekvens och volym 

(Molenaers et al., 2011). 

 

När indelningen genomförts menar Lumsden (2006) att företag förses med ett verktyg 

för att besluta hur artiklarna ska hanteras och styras. I exemplet enligt figur 18 innebär 

det att en artikel som klassas i A1 innehar en hög försäljningsfrekvens och därav bör ha 

ett högt volymvärde, medan en artikel som klassas i C4 har en låg försäljningsfrekvens 

och bör därav ha ett lågt volymvärde. Många av de artiklar som hamnar i klass C kan 

vara sådana reservdelar som främst binder kapital och sällan efterfrågas, därav bör 

fallföretaget ställa frågan om vissa av dessa är värda att behålla. Indelningen av dessa 

artiklar på fallföretaget bör ske utifrån en överenskommelse mellan avdelningarna, för 

att på så sätt komma fram till en gemensam uppdelning av reservdelarna. Denna 

klassificering skulle förse fallföretaget med ett underlag som kan vara till hjälp att 

besluta vilka reservdelar som är viktigast att lagerhålla och vilka reservdelar som 

eventuellt inte behövs alls. När klassificeringen är genomförd hävdar Mattsson (2003), 

samt Respondent C att det är fördelaktigt att besluta vilken servicenivå de olika 

reservdelarna ska inneha, på så sätt kan det beslutas om de A-klassade artiklarna bör 

hålla en högre servicenivå än de B- och C-klassade artiklarna.  
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Steg 5. 

Högfrekventa artiklar 

De artiklar som klassificeras som A-artiklar och har hög frekvens kan hanteras med 

hjälp av fyra av de framtagna modellerna: VMI, IIM, EOQ och ROP. VMI som är ett 

leverantörsstyrt lager där leverantören utvärderar lagernivåerna på högfrekventa artiklar 

såsom muttrar, skruvar etc. (Valentini & Zavanella, 2003). Fallföretaget hanterar en stor 

mängd muttrar och skruvar så en effektivare hantering av dessa bör kunna uppnås vid 

ett leverantörsstyrt lager. Ett annat alternativ för fallföretaget är IIM, där leverantören 

skickar varor och företaget sedan betalar för varorna först när de tas från det egna lager 

(Zanoni, 2012). Som följd försvinner fallföretagets kapitalbindning på dessa varor och 

flyttas istället till leverantören. Men som Zanoni (2012) menar kan företagets 

fyllnadsgrad vara en begränsande faktor. Om högfrekventa artiklar lagras med hjälp av 

IIM skulle dock inte fyllnadsgraden vara ett problem för fallföretaget. Detta skulle 

kunna leda till en reducerad kapitalbindning för fallföretaget, vilket är något som 

eftersträvas i dagsläget när det gäller lagring av reservdelar.  

 

Med hjälp av EOQ-modellen menar Wongmongkolrit och Rassameethes (2011) att 

reservdelarna kan delas upp i två grupper, kritiska och icke-kritiska. Enligt 

Wongmongkolrit och Rassameethes (2011) måste företag ha ett säkerhetslager för de 

kritiska reservdelarna då dessa utgör en vikt för systemet, vilket innebär att de alltid 

måste finnas till hands. Medan de icke-kritiska inte kräver något säkerhetslager då dessa 

inte utgör någon större vikt för systemet i helhet, vilket innebär att dessa endast behöver 

beställas hem då de tagit slut eller vid nästkommande kundorder. Utifrån detta hävdar 

Wongmongkolrit och Rassameethes (2011) att en optimal orderkvantitet kan erhållas 

för företag, däremot måste det tas i beaktande att EOQ-modellen är en relativt simpel 

modell och är därav bäst anpassad efter reservdelar som följer ett kontinuerligt mönster. 

Detta är då något som bör vara bäst lämpat på fallföretagets reservdelar som har en 

kontinuerlig efterfrågan, för att öka trovärdigheten av EOQ-modellens prestanda.  

 

Ett väl valt nästa steg efter EOQ-modellen är att utveckla en beställningspunkt, så kallad 

ROP. Enligt Slater (2012) används detta som en utlösningspunkt som hjälper företag att 

besluta hur lågt lagernivån får sjunka innan nya varor behöver beställas, det vill säga, 

innan lagernivån når säkerhetslagret. Fallföretaget bör då tillämpa detta på de 

reservdelar som har en hög försäljningsfrekvens, då Slater (2012) menar att det krävs 
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noga beräkningar för att besluta var beställningspunkten ska vara. Därav underlättas 

denna process av att ha en trovärdig beställningshistorik att basera denna uträkning på 

och av den anledningen är det fördelaktigt att tillämpa ROP på artiklar med hög 

försäljningsfrekvens. Däremot krävs det av inköpare på fallföretaget att hela tiden hålla 

denna beställningspunkt uppdaterad då variationen på efterfrågan kommer att förändras 

med tiden och för att då inneha en korrekt beställningspunkt måste noggrann 

uppföljning kontinuerligt utföras. Även här måste reservdelarnas efterfrågemönster tas i 

beaktande, då detta tillvägagångssätt bäst tillämpas vid kontinuerlig efterfrågan.    

 

Lågfrekventa artiklar 

De artiklar som klassificeras som B- och C-artiklar måste ses över för att besluta om 

vissa av dessa inte längre behöver lagerhållas på fallföretaget. Utifrån klassificeringen 

kan fallföretaget förses med en tydlig överblick av vad som är lönsamt och vad som 

främst ökar dess kapitalbindning. Dessa artiklar med låg frekvens, men som fortsatt 

anses som värdeskapande, kan hanteras med hjälp av två av de framtagna modellerna 

varav EOQ är samma modell som beskrivs ovan, där det även vid de lågfrekventa 

artiklarna är av vikt att de följer ett kontinuerligt efterfrågemönster så att EOQ-modellen 

framvisar ett sanningsenligt resultat.  

 

Det andra tillvägagångssättet som kan tillämpas vid hantering av B- och C-artiklar är 

outsourcing. Rushton och Duke (2010) hävdar att den finansiella fördelen med 

outsourcing är att företag inte behöver investera i dessa artiklar själv och därav menar 

Quélin och Duhamel (2003) att fokus kan koncentreras på kärnverksamheten. Utifrån 

detta bör outsourcing vara en möjlighet för fallföretaget när det kommer till dess 

lågfrekventa reservdelar som inte är lika värdeskapande, därigenom kan fallföretagets 

kapitalbindning återigen gynnas och större fokus kan koncentreras på dess produktion 

och utveckling av hissar. Fallföretaget bör dock ta i beaktande att en viss förlust av 

kontroll över dessa artiklar uppstår vid outsourcing. En annan faktor som även bör 

finnas med i beslutstagandet är att en lämplig partner måste uppsökas för att inleda 

outsourcing-samarbetet med, Grossman och Helpman (2002) belyser att sökningen efter 

rätt partner inte alltid lyckas och kan därav vara en kostsam process, i vissa fall, helt 

förgäves. 
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5.2 Kommunikation  

Heide et al. (2012) menar att en grundläggande förutsättning för att företag ska kunna 

skapa rutiner, strukturer, mål och resultat är en väl fungerande kommunikation, såväl 

externt som internt. På fallföretaget anser respondenterna att kommunikationen 

avdelningarna emellan är en bristande faktor för att lyckas uppnå ett gemensamt mål för 

företaget gällande dess reservdelar. De avdelningar som detta främst syftar på är 

serviceavdelningen och logistikavdelningen där de båda avdelningarna har tydligt 

separata mål. Serviceavdelningen vill tillgodose sina kunder med produkter snarast 

möjligt, medan logistikavdelningen vill uppnå en effektiv lagerhantering med låg 

kapitalbindning genom att inneha låga lagernivåer. Detta innebär att de båda 

avdelningarna arbetar efter mål specifikt utformade för den egna avdelningen och 

därigenom drar de båda avdelningarna åt olika håll.  

 

Utifrån intervjuer som har genomförts med medarbetare på logistikavdelningen och 

serviceavdelningen, samt en förändringskoordinator inom produktionen och en 

medarbetare på spare parts visar det på en markant skillnad i de olika avdelningarnas 

prioriteringar utifrån de framtagna faktorerna och detta belyser vikten av 

kommunikation mellan de olika avdelningarna. Ett gemensamt mål är vad 

avdelningarna borde sträva efter och för att nå det menar Companzano och Mitchell 

(2005) att goda relationer och interaktioner bör ske. Det är tydligt att kommunikationen 

mellan avdelningar är en viktig komponent för att möjliggöra att förbättringsarbetet 

kring reservdelshanteringen ska ta ordentlig fart framåt för fallföretaget. 

Kommunikation är något som många gånger glöms bort på företag i allmänhet och i 

denna studie framkommer det att detta även varit verkligheten för fallföretaget utifrån 

respondenternas varierande svar, beroende på vilken avdelning denne arbetar på. 

Kommunikation kan ses som en simpel komponent, trots detta fallerar många företag 

vid användandet av denna komponent. Detta blir särskilt viktigt för fallföretaget när det 

gäller specifikt reservdelar, som enligt Cavalieri et al. (2008) redan är en komplicerad 

produkt att hantera. 

 

5.3 Hållbarhet 

När det gäller fallföretagets reservdelshantering är hållbarhet en komponent som till viss 

del förbisetts. Detta då det inte finns någon vidare struktur kring dess arbetssätt med 
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reservdelar och därav har fokus främst varit på att effektivisera reservdelshanteringen 

och att utforma ramar att förhålla sig till. Ammenberg (2012) hävdar att det kan uppstå 

motstridiga mål inom företag utifrån dess strävan att gå med hög vinst, där det då är 

viktigt att inte glömma bort samhällets långsiktiga hållbarhet, vilket till viss del glömts 

bort på fallföretaget när det gäller reservdelshantering. Genom att arbeta fram en bättre 

struktur gällande fallföretagets reservdelshantering bör även större fokus kunna riktas 

mot den ekonomiska hållbarheten. Fallföretaget har då möjligheten att se över om det 

finns fler reservdelar som kan tillverkas på den egna verksamheten, för att på så sätt 

återvinna material, vilket gynnar både ekonomin och miljön utifrån att 

materialförbrukningen och transporten reduceras. 
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6 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som besvarar studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Studiens teoretiska bidrag är en egenkonstruerad modell, se figur 16 sid. 54, som 

framställts genom en integration av de sju redan existerande modellerna som undersökts 

i studien, samt med kommunikation som en grundläggande komponent då detta många 

gånger är en avsaknad komponent för företag i allmänhet. Samtliga av de framtagna 

faktorerna i studien har legat till grund för den egenkonstruerade modellen. Denna 

konstruktion har utförts med anledning av att fallföretaget inte har några definierade 

faktorer att utgå ifrån gällande dess reservdelshantering och att kommunikation är en 

bristande komponent mellan de olika avdelningarna. Därigenom anses en förbättrad 

kommunikation, med de framtagna faktorerna och den egenkonstruerade modellen som 

utgångspunkt, kunna förse fallföretaget med tydliga ramar att förhålla sig till för att 

därmed uppnå en effektiviserad lagerhantering av reservdelar. Vidare kan studien bidra 

till en djupare förståelse till varför många företag har problem med lagerhantering av 

reservdelar. Studien har uppfyllt syftet och frågeställningarna har besvarats. 

 

6.2 Praktiskt bidrag  

Syftet med studien var att ta fram faktorer samt rekommendationer av modeller att ta 

hänsyn till vid värdering och lagerhantering av reservdelar hos ett tillverkande företag, 

med mål att nå hög kundnöjdhet och reducerad kapitalbindning. För att uppnå studiens 

syfte har följande forskningsfrågor besvarats: 

 

1: Vilka faktorer ska besluten om lagerhantering av reservdelar grundas på?  

Faktorerna som enligt denna studie bör tas i beaktande vid lagerhantering av reservdelar 

är service, konkurrensfördel, kapitalbindning, fyllnadsgrad, komplexitet, 

försäljningsfrekvens och material. Undersökt litteratur visar att företag i allmänhet 

upplever problem vid lagerhantering av reservdelar då faktorer att förhålla sig till ej 

existerar. Detta resulterar ofta i hög kapitalbindning då stor andel reservdelar lagerhålls 

i tron att medföra en ökad servicenivå gentemot kunderna. Samtliga faktorer i studien 

har förekommit frekvent i den undersökta litteraturen kring reservdelshantering och 

anses därför vara av vikt för företag i allmänhet som innehar ett reservdelslager där hög 
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service och reducerad kapitalbindning eftersträvas. 

 

2: Vilka egenskaper hos reservdelar bestämmer lämpligheten av en modell?  

Studien visar att det främst är reservdelarnas efterfrågan som avgör lämpligheten vid val 

av modell. Där efterfrågan innefattar två huvuddelar, försäljningsfrekvens och 

sporadiskt eller kontinuerligt efterfrågemönster. Då detta är något som drastiskt kan 

variera från varje specifik reservdel är det viktigt att se över och därigenom tillämpa 

lämplig modell. Litteratur visar att användandet av en enda modell oftast inte passar för 

alla reservdelar och dess olika egenskaper, därav bör olika alternativ undersökas. 

Utifrån detta konstruerades den föreslagna modellen med hjälp av befintliga modeller, 

för att på så sätt inte försumma någon av de olika egenskaper som reservdelarna 

innehar.  

 

3: På vilket sätt kan hanteringen av reservdelar effektiviseras? 

Enligt den genomförda studien kan en effektiviserad lagerhantering nås genom att 

definiera lämpliga faktorer att ta hänsyn till och därefter tillämpa lämplig modell att 

arbeta efter. De valda faktorerna som i denna studie anses utgöra hög relevans för 

fallföretaget är service, kapitalbindning, försäljningsfrekvens och material. Dessa anses 

kunna hjälpa fallföretaget att utforma gemensamma strategier kring dess 

reservdelshantering, som därigenom kan uppfylla både hög service samtidigt som en 

reducerad kapitalbindning uppnås. 

 

6.3 Begränsningar 

Studien har pågått under tio veckors tid och därav har studiens primärdata endast 

samlats in på ett tillverkande företag. Den största begränsningen i detta arbete har dock 

varit att den egenkonstruerade modellen ej testats i praktiken. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

• För att vidareutveckla forskningen i denna studie kan den egenkonstruerade 

modellen implementeras på fallföretaget, för att testa om den fungerar eller ej 

och därefter utvärdera modellens prestanda för att möjliggöra eventuella 

förbättringar.  
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• De framtagna faktorerna och den egenkonstruerade modellen kan testas på 

fallföretagets samtliga dotterbolag och dess reservdelslager.  

 

• Testa hur de framtagna faktorerna och den egenkonstruerade modellen går att 

tillämpa på andra typer av företag, än tillverkande företag, som innehar ett 

reservdelslager för att utveckla och utvidga dess tillämpbarhet. 

 

• Ytterligare förslag på vidare forskning är att vidareutveckla forskningen av 

teorier gällande reservdelshantering. Detta är ett område som inte är helt utträtt 

och som många företag upplever problematiskt, därav kan vidare forskning av 

teorier utveckla djupare kunskap och förståelse om reservdelshantering.  
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Intervjuer 

Respondent A, Logistikansvarig, 2019-04-23 

 

Respondent B, Serviceledare, 2019-04-23 

 

Respondent C, Förändringskoordinator, 2019-05-03 

 

Respondent D, Kundtjänstmedarbetare, 2019-05-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

• Vilka mål gällande försäljning av reservdelar finns det på Cibes? 

 

• Vilken service anser ni vara godtagbar (i dagar)?  

 

• Vilka mål gällande försäljning av reservdelar finns det på Cibes? 

 

• Vad behöver ni veta för att beräkna hur mycket en artikel som nyss klassats som 

reservdel ska sälja? 

 

• Vilken typ av information baserar du dina reservdelsinköp på?  

 

• Vilken information behöver du mer av? 

 

• Är er interna lagring av reservdelar tillfredsställande enligt er? Både för 

slutkunderna och er egen räkning. 

 

• Vilken information krävs för en artikels effektiva övergång från aktiv artikel till 

reservdel? 

 

• Vilken information har varit dålig kring hanteringen av reservdelar? Var brister 

det i kommunikationen och varför? 

 

• Hur snabbt förväntar sig en kund att få en reservdel i Sverige?  

 

• Är kunderna generellt sett nöjda med er service gällande reservdelar? 

 

• Vid lagring av reservdelar, hur anser ni att man ska prioritera och förhålla sig till 

de sju angivna faktorerna?  
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