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Abstract 
Purpose –The purpose of this study was to find a classification tool that can ease the decision-
making process of spare parts planning and forecasting. To accomplish this, three research 
questions were formulated; 

1. Which analysis tools can be used for a systematic classification of spare parts into 
different groups? 

2. How can the classified groups be used when planning and forecasting spare parts? 
3. How can the forecasting be done for the different classified groups considering the 

customer service level?  

Method – The study was deductively through theory-building, with both an empirical case 
study and analytical conceptual approach. The methods used were; litterateur research, 
interviews and collection of secondary data. The litterateur research has been conducted in the 
areas; spare parts classification and forecasting.  
 
Findings – The finding of this study was that a multi criteria method is needed for a systematic 
classification of spare parts, because of the complex nature of spare part handling. The 
classification model can then be used for multiple tasks. The tasks that this study found were; 
help in deciding the customer service level, help in choosing forecast method for the different 
spare part groups and finding the spare parts that have shifted in demand trend. 
 
Implications – The classification model intends to ease companies spare parts planning and 
forecasting process. With help from the model the case company should have a more effective 
process now in choosing which customer service level and forecasting method to use for their 
spare part.  
 
Limitations – This studies limitation was that only one case company was studied because of 
time constraints. This makes the modified model very company specific and needs to be further 
validated on other companies. 
 
Keywords – Classification, Spare parts classification, Decision support, Forecasting, Spare 
parts forecasting, customer service level  
 



 

 

Sammanfattning 
Syfte – Syftet med denna studie var att finna ett klassificeringsverktyg som kan underlätta 
beslutsfattande vid reservdelsuppläggning. För att besvara syftet formulerades tre 
frågeställningar;   

1. Vilket analysverktyg kan användas för att systematiskt klassificera reservdelar i olika    
grupper? 

2. Hur kan de klassificerade grupperna nyttjas vid reservdelsuppläggning?  
3. Hur kan efterfrågan prognostiseras för de olika klassificerade grupperna med hänsyn till 

servicenivå? 

Metod – Studien bedrevs deduktivt genom teoribyggande, med både en empiriskt fallstudie 
och analytisk konceptuell inriktning. De metoder som studien använts sig av är; 
litteraturstudier, intervjuer och insamling från dokumentstudien. Litteraturstudien har varit 
inom områdena; reservdelsklassificering och prognostisering.  
 
Resultat – Studiens resultat är att det krävs en multiklassificeringsmodell för att systematiskt 
klassificera reservdelar på grund av den komplexa naturen av reservdelshanteringen. 
Klassificeringsmodellen kan sedan utnyttjas till flera ändamål. De användningsområden som 
studien funnit är; hjälp vid bestämning av servicenivå, hjälp med val av prognostiseringsmetod 
för reservdelsgrupperna samt att finna reservdelar som har en skiftande efterfrågetrend.    
 
Implikationer – Klassificeringsmodellen ämnar sig till att underlätta företags 
reservdelsuppläggning. Med hjälp av modellen ska fallföretaget lättare kunna ta beslut så som 
vilken servicenivå och prognosmetod som kan användas för deras reservdelar. 
 
Begränsningar –  Den här studiens begränsning är att bara ett fallföretag studerades på 
grund av tidsbegränsningen. Detta medförde att modellen som anpassades blev 
företagsspecifik och rekommenderas att valideras på andra företag.  
 
Nyckelord – Klassificering, Reservdelsklassificering, Beslutstöd, Prognostisering, 
Reservdelsprognostisering, Servicenivå  
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1. Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Jakobsson (2007) menar att i den allt mer globaliserade värld som vi lever i nu, upplever 
svenska producerande företag en allt mer ökande konkurrens från låglöneländer. Detta har ökat 
sedan Sverige gick med i den fria internationella handeln från och med mitten av 1980-talet. 
För att kunna konkurrera med dessa låglöneländer och hålla uppe lönsamhetsnivåerna för 
produktion i Sverige, satsar företag idag på nära samspel mellan produktutveckling, 
produktion, automatisering och systematisk produktionsutveckling (Pauser, 2005). En trend 
kan uppfattas som att företag i Sverige väljer att koncentrera sig på sin kärnverksamhet och i 
vissa fall outsourca den delen av produktionen som inte faller in under kärnverksamheten till 
andra aktörer (Jakobsson, 2007).  
 
Trots att globaliseringen har hjälpt svenska företag genom möjligheten att erbjuda sina 
produkter och tjänster till en större internationell marknad, har allt hårdare krav på kvalitet 
ställts av kunderna (Chen & Chen, 2016). Ett begrepp som har framträtt bland företag, för att 
förstå sig på den kvalité som kunderna kräver, är att ’sätta kunden i centrum’ (Nyström, 2005). 
Begreppet syftar på att kvalité är ett relativt begrepp som värderas av kunderna individuellt. 
Kundernas behov förväntas att bli mötta och förväntningarna överträffade. I de flesta fall 
påverkar även konkurrenternas produkter och tjänster hur kvalité upplevs (Bergman & Klefsjö, 
2012).  
 
Enligt Björnerstedt (2006) är kvalité ett område som är både stort och komplext. Företagen har 
kommit till insikt att det är mycket dyrare att skaffa nya kunder än att behålla befintliga som är 
nöjda med företagets produkter och tjänster (Nyström, 2012). Därför har många företag börjat 
prioritera att ständigt arbeta med kvalité och den totala kundtillfredsställelsen (Fredriksson, 
2008). Exempelvis som IBM Rochester, som i sitt budskap till kunderna syftar att IBM inte 
bara bygger datorer utan är ”in the business of satisfying customers better than anyone else” 
(Bergman & Klefsjö, 2012, p. 331). Detta eftersträvar IBM genom att ständigt förbättra sina sex 
kärnområden: tekniska lösningar, service och underhåll, marknadsföring, administration, 
leverans och image (Bergman & Klefsjö, 2012).  
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) kan de krav som kunderna ställer på organisationer för att 
nå den totala kundtillfredsställelsen vara; snabb och tillförlitlig service, reparation eller 
möjligheten att uppgradera alternativt skräddarsy produkten efter initiala köpet av 
primärprodukten. Organisationer kan inte längre bara förlita sig på försäljning av sina 
produkter och tjänster på primärmarknaden, utan måste se till att kunderna förblir nöjda 
genom att erbjuda produkter och tjänster även på eftermarknaden (Chen & Chen, 2016). 
Inderfurth och Mukherjee (2008) menar att allt det som företag levererar till sina kunder 
utöver den primära produkten kan ses som någonting företagen erbjuder sina kunder på 
eftermarknaden. Till exempel; när en kund köper en bil, som i detta fall är en primärprodukt, 
så förväntar sig kunden att biltillverkaren även erbjuder service och underhåll av bilen samt att 
det ska finnas reservdelar till bilen att tillgå vid behov (Inderfurth & Mukherjee, 2008).  
 
Reservdelar kan anses vara direkt kopplade till eftermarknaden och påverkar även 
kundservicenivån1 (Huiskonen, 2001). För att kunna behålla en hög servicenivå genom snabba 
leveranser av reservdelar till kunder, måste företagen överväga mellan att lagerhålla stora 
kvantiteter av reservdelar som kan resultera i inkuranskostnader2 eller riskera sänkt 
kundservicenivå på grund av brist av reservdelar (Sarker & Haque, 2000). Därför försöker 
företag nuförtiden arbeta med att förutse framtida efterfrågan av reservdelar med hjälp av 
prognostisering (Bacchetti & Saccani, 2012). 
 

                                                             
1 Kundservicenivå- är ett mått på hur bra företag uppnår den service som kunder efterfrågar. 
2 Inkuranskostnader – är kostnader som uppstår när produkten förlorat sitt värde och måste 
skrotas. 
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I en tid som nu, när företag arbetar med ständiga förbättringar och reducering av slöserier 
(Nyström, 2015), har många företag insett vikten av att effektivisera reservdelsflöden samt att 
eftermarknaden har blivit ett viktigt affärsområde där företag kan öka sina vinstmarginaler 
(Chen & Chen, 2016). I ett pressmeddelande skrivet av Börjesson (2005), presenterades en 
studie som företaget Accenture genomfört. Studien undersökte hur femtioåtta nordiska företag 
bedriver sina eftermarknader; både strategiskt och operativt. Studiens slutsats visade att 
service och underhåll står för cirka sextio till nittio procent av kostnaderna under 
primärproduktens livslängd. Därmed har eftermarknaden i jämförelse med primärmarknad 
oftast högre vinstmarginaler. Trots att flertal företag har försökt exploatera affärsområdet utan 
att lyckats, vill de flesta företag gärna briljera på eftermarknaden (Huiskonen, 2001). 

1.2 Problembeskrivning 
Konkurrensen för svenska producerande företag har ökat och gjort att företag nu arbetar 
kontinuerligt med ständiga förbättringar och kvalitet (Nyström, 2015). I dagsläget hanterar 
företagen oftast reservdelar med vanliga förekommande lagerhanterings principer. Dessa 
lagerhanterings principer fungerar visserligen bra när efterfrågan är stabil, men på grund av att 
reservdelar sällan har en jämn och stabil efterfråga fungerar dessa lagerhanterings principer 
mindre bra. (Huiskonen, 2001). 
 
Tidigare forskning pekar på att reservdelshantering är ett väldigt stort och komplext område, 
där många företag har svårigheter med effektivisering (Bacchetti & Saccani, 2012; Huiskonen, 
2001; Hu, Boylan, Chen & Labib, 2018).  En av anledningarna som gör området komplext är 
den stora mängden reservdelar som en primärprodukt består av. När antalet primärprodukter 
ökar, blir det genast mycket svårt att hantera och identifiera strategiskt viktiga reservdelar 
bland den stora mängden reservdelar (Huiskonen, 2001). 
 
Behovet av att effektivisera eftermarknaden har blivit i fokus hos företagen i dagsläget och det 
har blivit allt mer tydligt att mer forskning krävs för att effektivisera reservdelshanteringen. När 
företag inte grupperar sina reservdelar kan det bli svårt att identifiera bakomvarande 
anledningar till varför efterfrågemönstret varierar, ifall efterfrågan för bara en enda individuell 
reservdel studeras. Konsekvenserna om företag inte kan prognostiserar rätt efterfråga kan leda 
till; tappade andelar på marknaden, missnöjda kunder eller fördärvat varumärkesrykte 
(Björnerstedt, 2006).  
 
Det blir likaså inte hållbart i längden för företag att erbjuda samma kundservicenivå på alla 
reservdelar ur en kostnadsmässig synpunkt (Armstrong, 1985). Att lagerhålla stora kvantiteter 
reservdelar för att bibehålla en hög servicenivå och nå den totala kundtillfredsställelsen, kan 
leda till mycket bundet kapital och till och med riskera stora inkuranskostnader vid utfasning 
av primärprodukter (Inderfurth & Mukherjee, 2008).  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Både i avsnitt ’Bakgrund’ och ’Problembeskrivning’ framgår det att reservdelshantering är ett 
väldigt stort och komplext område, men att det ändå är ett aktuellt område där effektivisering 
krävs. Studien vill undersöka närmare hur företag kan gå tillväga med effektiviseringen av 
reservdelshantering utan att det blir överväldigad. Därmed är syftet med den här studien: 
 

Att finna ett klassificeringsverktyg som kan underlätta beslutsfattande vid 
reservdelsuppläggning.  
 

För att kunna uppfylla studiens syfte så utförligt som möjligt har den brutits ner i tre 
frågeställningar. Studiens första frågeställning riktar sig mot; ”att undersöka och finna ett 
klassificeringsverktyg” därmed lyder första frågan: 
 

1. Vilket analysverktyg kan användas för att systematiskt klassificera reservdelar i 
olika grupper? 

För att uppfylla studiens resterande syfte; ”underlätta beslutsfattande vid 
reservdelsuppläggning” formuleras den andra frågeställningen: 
 

2. Hur kan de klassificerade grupperna nyttjas vid reservdelsuppläggning?  
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Ett beslutsmoment som måste utföras vid reservdelsuppläggning är att förutse 
reservdelsbehovet innan primärprodukten ens har blivit lanserad. Därmed kan frågeställning 
två ”Hur kan de klassificerade grupperna nyttjas vid reservdelsuppläggning” ytterligare 
kompletteras med en frågeställning. Därmed blir studiens tredje frågeställning:  

 
3. Hur kan efterfrågan prognostiseras för de olika klassificerade grupperna med 

hänsyn till servicenivå? 

För att besvara dessa tre frågeställningar och därmed uppfylla syftet med studien, har en 
fallstudie genomförts på Husqvarna AB. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien kommer endast att fokusera på reservdelsuppläggningsprocessen på ett fallföretag. 
Under reservdelsuppläggningsprocessen bestäms vilka reservdelar som skall erbjudas till kund, 
samt efterfrågan för reservdelar prognostiseras. Studien tar därmed inte någon större hänsyn 
till resterande delar i den så kallade försörjningskedjan för reservdelar, den vägen som 
reservdelen går från råvaruleverantörerna till slutkund. Studien tar inte heller upp några större 
ekonomiska aspekter utan studerar endast delar av reservdelsuppläggningsprocessen. Se Figur 
1 för de avgränsningar som den här studien gör. Avgränsningarna är markerad i rött.  
 

 
Figur 1 Förklaring av avgränsning 

1.5 Disposition 
I rapportens första kapitel ’Introduktion’ presenterades först kortfattat bakgrund om ämnet 
reservdelshantering. Detta för att ge läsaren bättre förståelse för studiens syfte och 
frågeställningarna. Vidare i samma kapitel presenterades det även studiens avgränsningar och 
omfång. 
 
Nästkommande kapitel ’Metod och genomförande’ börjar med en presentation av kopplingen 
mellan studiens frågeställningar och val av metoder för empiriinsamlingen. Sedan presenters 
studiens arbetsprocess, ansats respektive design för att kunna argumentera för metodvalet. 
Därefter kommer det att beskrivas och diskuteras vilka metoder som har använts i studien för 
insamling av data baserat på studiens utformning. Vidare beskrivs också hur den insamlade 
data har analyserats. Slutligen i kapitlet förklaras och diskuteras hur studien uppnår en hög 
trovärdighet genom validitet och realitet. 
 
I det tredje kapitlet ’Teoretiskt ramverk’ presenteras först hur de olika teorierna är kopplade 
till respektive frågeställning. Därefter presenteras de olika teorierna individuellt som utgör det 
teoretiska ramverket för studien 
 
Rapportens fjärde kapitel ’Empiri’ börjar med en kort presentation av fallföretaget och en 
beskrivning av hur fallföretaget arbetar med reservdelsuppläggningsprocessen i dagsläget. Bara 
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ett utdrag av dokumentstudien som fallföretaget bidragit till studien presenteras, på grund av 
sekretesskäl.  
 
I studiens femte kapitel ’Analys’ analyserades den insamlade empirin tillsammans med det 
teoretiska ramverket för att utvärdera en modell för reservdelsuppläggning. Modellen är 
baserad på befintliga teorier, men har anpassats en aning för att passa fallföretagets 
reservdelsuppläggningsprocessen. Vidare analyserades även hur modellen kan användas för att 
prognostisera efterfrågan av reservdelar. 
 
Studien avslutas med kapitel ’Diskussion och slutsatser’ där utfallet av studien diskuterats samt 
rekommendationer ges för hur modellen kan generaliseras och appliceras av liknande företag. 
Vidare diskuterades även studiens begränsningar och vilka rekommendationer författarna har 
för vidare forskning.  
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2. Metod och genomförande 
Kapitlet börjar med en koppling mellan frågeställningar och metodval. Sedan ges en 
översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens ansats och design. 
Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som har använts i studien 
för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Studien har utfört en fallstudie på 
Husqvarnas reservdelsavdelning. Det krävdes flertal olika metoder för att kunna ge utförliga 
svar på studiens tre frågeställningar, i vissa fall har samma metod använts för att besvara dessa 
tre olika frågeställningar. En figur som presenterar kopplingen mellan frågeställningarna och 
vilka metoder som använts, återfinns i Figur 2.  
 

 
Figur 2 Koppling mellan frågeställningar och metod 

 
För att kunna besvara studiens första frågeställning ”Vilket analysverktyg kan användas för 
att systematiskt klassificera reservdelar i olika grupper?” har litteraturstudier genomförts 
inom områdena reservdelshantering, och reservdelsklassificering. Studien har också genomfört 
intervjuer med en reservdelsspecialist på fallföretaget för att kunna få en bild av nuläget.  
 
För att kunna besvara studiens andra frågeställning ”Hur kan de klassificerade grupperna 
nyttjas vid reservdelsuppläggning?” har resultatet av litteraturstudier och intervjun från 
frågeställning ett använts. Även en insamling av dokumentstudier från fallföretagets 
affärssystem har utförts, i syfte att få underlag för utvärdering av den modell som studien 
analyserat.   
 
För att kunna besvara studiens tredje frågeställning ” Hur kan efterfrågan prognostiseras för 
de olika klassificerade grupperna med hänsyn till servicenivå?” har litteraturstudier inom 
områdena reservdelsprognostisering och servicenivå genomförts.  Intervjuer genomfördes med 
reservdelsspecialisten för att förstå hur fallföretaget har jobbat med prognostisering historiskt 
samt har dokumentstudien använts för att styrka intervjuerna.   

2.2 Arbetsprocessen 
Studien inleddes med ett antal besök på fallföretaget för att studera deras 
reservdelshanteringsprocess. Fallföretag valdes på grund av att de hade en önskan om att börja 
arbeta mer proaktivt med reservdelshantering än det reaktiva arbetet de gjort historiskt. Syftet 
med besöken var att skaffa inspiration för att kunna definiera studiens problemformulering och 
syfte. Problemområdet studerades sedan i litteraturen där teorier och modeller identifierats, 
dessa användes sedan tillsammans med den insamlade empirin från fallföretaget för val av en 
lämplig modell. Den här modellen har analyserats och anpassats i flera steg för att kunna 
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besvara studiens frågeställningar och syfte. Till sist diskuteras hur modellen kan 
vidareutvecklas och om den går att generalisera för att passa olika företag. En förklarande figur 
på hur arbetsprocessen ser ut finns i Figur 3. 

 
Figur 3 processkarta över studiens arbetsprocess 

2.3 Ansats 
Den här studien har varit en deduktiv studie, vilket enligt Mccaig och Dahlberg (2010)  innebär 
att studien har använt sig av befintliga teorier, modeller och koncept för att studera hur de kan 
appliceras på verkligheten. Figur 4 visar en illustration om hur olika studier kan röra sig mellan 
teorier och verkligheten, både deduktiva och induktiva studier beskrivs, men den här studies 
ansats är markerad i blått. 
 

  
Figur 4 Vetenskaplig ansats baserat på (Holmberg, 1987) 

 
Studien har en kvalitativ ansats, då studien har analyserat befintliga modeller och ställt de mot 
varandra för att finna den mest lämpade modellen för reservdelsuppläggning. En kvalitativ 
ansats enligt Mccaig och Dahlberg (2010) syftar till studier som utgår från befintliga teorier när 
ramverket konstruerats och är av beskrivande karaktär. En kvalitativ ansats enligt Patel och 
Davidsson (2011)  skiljer sig mot en kvantitativ ansat i hur data samlas in och bearbetas. 

2.4 Design 
Enligt Figur 5 menar Wacker (1998) att det finns två typer av tillvägagångsätt att välja mellan 
inom teoribyggandet. Där oftast studier är mer riktade mot ett tillvägagångsätt, men för det 
mesta återfinns inslag av båda tillvägagångsätten (Wacker, 1998). Den här studien har varit till 
stor del designad med det som Wacker (1998) kallar ett empiriskt teoribyggande, i form av en 
fallstudie. Men studien har till viss del haft analytiskt tillvägagångsätt där en konceptuell modell 
skapades. Fallstudien har varit av enfallsdesign i sin karaktär, då bara ett fallföretag har använts 
vid anpassning av studiens modell.  
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Figur 5 Teoriuppbyggand baserad på Wacker (1998) 

 
En fallstudie är enligt Mccaig och Dahlberg (2010) en lämplig design att använda sig av när 
studien skall genomföra en kvalitativ undersökning. Det är en lämplig utformning av en studie 
om studien vill svara på frågor som ”Varför”, ”hur”, ”vilka” (Carson, Gilmore, Perry och 
Gronhaug, 2001).  
 
Enfallsdesign menar Yin (2007) är benämningen på en studie som utförs på ett enskilt fall. Yin 
(2007) påstår också att studier i de flesta fall använder sig av flera olika datainsamlingsmetoder 
för att studera ett fenomen i sin naturliga omgivning. Valet av att utföra en enfallstudie medför 
att antalet lämpliga metoder reduceras, då en fallstudie endast undersöker ett eller ett fåtal fall 
mer detaljerat. Enligt Patel och Davidsson (2011) är ett par lämpliga metoder för datainsamling 
vid kvalitativa studier; observationer och intervjuer.  

2.5 Datainsamling 
På grund av den design och ansats som beskrivits ovan har studiens primära data bestått av 
insamlad dokumentstudie från fallföretagets affärssystem, intervjuer samt litteraturstudier. 
Anledningen till att dessa metoder valdes var för att avdelning på fallföretaget som planerar 
reservdelar består bara av fyra reservdelsspecialister. Därför lämpade sig inte andra 
datainsamlingsmetoder som till exempel fokusgrupper eller enkäter.  

2.5.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudier har genomförts för att kunna finna befintliga teorier och modeller för att 
besvara studiens syfte och problemformulering samt styrka studiens diskussion och slutsats 
(Skärvad & Lundahl, 2016). Studien har använt sig av vetenskapliga artiklar, böcker och 
branschtidskrifter. 
 
Litteratursökningen har genomförts på databaserna Scopus.  För att stärka studiens reliabilitet 
så har endast ’peer reviewed’ litteratur använts sant har Huiskonen ofta varit en av 
referenserna. Huiskonen har bidragit mycket till reservdelshanteringen med cirka 180 skrivna 
artiklar. Sökningarna har genomförts med engelska sökord, fraser och söksträngar på grund av 
att det blir fler träffar än om sökningarna hade genomförts på svenska. Därmed inkluderas 
forskning som gjorts över hela världen till den här studien. För att inkludera aktuell forskning 
och begränsa resultateten har endast artiklar publicerade mellan år 2008 och 2018 använts. 
Utifall dessa artiklarna refererat till andra äldre artiklar eller ursprungsmodeller som 
författarna ansett vara betydande för den här studien, har dessa refererade artiklar inkluderats. 
Den här typen litteratursökningar som inkluderar andra refererade verk, kallas för snowballing 
(Given, 2008). I studien användes snowballing genom att finna de artiklar där intressanta 
antaganden gjorts. Databaserna Scopus och Primo användes för att finna dessa artiklar. 
Resultatet av litteraturstudien ifrån Scopus presenteras i  Tabell 1, dock så presenteras inte 
snowballing resultaten då dessa sökningar varit efter specifika artiklar. 
 

 Tabell 1 Sökträffar från litteraturstudien 
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Tabell 1 Sökträffar från litteraturstudien 

 
Sökorden som använts vid litteraturstudien är: classification, spare parts management, spare 
parts forecasting, spare parts classifications, spare parts planning, forecasting och planning 
of spare parts. Valet av vilka artiklar och böcker som skulle användas till den här studien 
berodde dels på vad artiklarnas syfte var och om innehållet bidrog till studies syfte. Urvalet av 
artiklar gjordes genom att först finna artiklar med relevanta titlar, därefter så lästes abstract 
för att se om artiklarna var relevanta för studiens syfte.  

2.5.2 Dokumentstudie  
Under de första mötena med fallföretaget bestämdes det att studien skulle studera närmare på 
klassificering och prognostisering inom reservdelshantering. För att få en inblick i hur 
fallföretaget hanterat sin reservdelsuppläggning, samlade författarna in dokument från 
fallföretagets affärssystem. Dokumentstudie enligt Skärvad och Lundahl (2016) är data som 
finns befintligt eller har samlats in av andra. Dokumentstudien utfördes vid ett tidigt Stadie av 
studien vilket ledde till att väldigt mycket data samlades in som sedan fick bearbetas då all data 
inte var relevant. Vilken data som var relevant kunde inte bestämmas exakt innan modellen var 
skapad. Dokument som samlades från fallföretaget användes sedan som stöd för att kunna 
utvärdera den anpassade modellen. Data som företaget bidragit med är bland annat 
försäljningsvolymer, priser, leverantörer och artikelnummer. Dock så presenteras inte 
fallföretagets sanna data i den här studien på grund av företagssekretess.  

2.5.3 Intervju 
Intervjuerna genomfördes med en anställd från fallföretagets enhet för reservdelshantering, 
som hanterar de produkter som studien även fick ta del av i form av dokumentstudie. 
Intervjuernas respondenter valdes ut på grund av sin expertis på de områdena som berör 
ämnena reservdelar och planering av reservdelar. Ostrukturerade intervjuer enligt Carson et al. 
(2001)  innebär att intervjuerna inte har planerats med fasta frågor i förväg, för att skapa 
möjligheten att fördjupa sig in i ämnen som tas upp under intervjun. Valet av att utföra 
ostrukturerade intervjuer grundade sig i att det bara var ett fåtal respondenter intervjuades och 
syftet var att försöka få respondenterna att gå mer på djupet inom området. Under intervjuerna 
diskuterades det som respondenterna själva ansåg vara viktigt inom området, vilket Carson et 
al. (2001) definierar som kvalitativa intervjuer. Intervjuerna ägde rum hos respektive 
respondentens arbetsplats, då de skulle känna sig trygga i sin omgivning och att de skulle även 
uppleva auktoritet. Detta ledde till djupare diskussioner och information om fallföretaget. Detta 
anser Patel och Davidsson (2011) vara en viktig aspekt för djupa intervjuer.  
 
Intervjuerna spelades även in för att möjliggöra en fullständig transkribering och medförde att 
en fullständig uttolkning av intervjuerna kunde göras i efterhand. Att göra på detta sätt ökar 
studiens trovärdighet enligt Patel och Davidsson (2011).  En översikt av utförda intervjuer finns 
i Tabell 2 och området som diskuterades under intervjuerna återfinns i bilagorna 1,2 och 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Databas Sök fras Antal 
träffar 

Antal träffar efter 
begräsningar 

Antal 
använda 

Scopus "Spare parts 
management" AND "classification" 

19 18 5 

  "Spare parts" AND "classification"  116 87 8 
 "Product Life Cycle" AND "spare parts 

management"  
59 6 1 

 "Spare parts forecasting" 84 17 0 
 "framework" AND "spare parts" 1747 125 2 
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Tabell 2 Intervjuer 

Syfte Yrkestitel Metod  Tid 
(timmar) 

Nuläge Projekt och Process Manager Ostrukturerad 0.25 
Nuläge Reservdelsspecialist Ostrukturerad 0.4 
Modellanpassning Reservdelsspecialist Ostrukturerad 0.4 
Nuläge/Prognostisering Reservdelsspecialist Ostrukturerad 1 

 

2.6 Dataanalys 
Studiens dataanalys har genomförts enligt Figur 6. Data samlades in av båda författarna 
tillsammans. Litteraturstudien sammanställdes i en tabell för att lättare kunna få en överblick, 
detta enlig Yin (2007) är ett bra tillvägagångsätt när mycket data ska sammanställas. 
Intervjuerna genomfördes med båda författarna medverkande för att lättare kunna fånga upp 
detaljer under de pågående intervjuerna detta ökar även studiens trovärdighet enligt Patel och 
Davidsson (2011). Den data som samlats in ifrån intervjuerna, litteraturstudien och 
dokumentstudien har sedan sammanställts och använts för att identifiera och modifiera en 
klassificeringsmodell. Den här delen av analysen ger svar på studiens första frågeställning. För 
att sedan vidareutveckla och diskutera hur klassificeringsmodellen från studiens första 
frågeställning kan nyttjas, har fler litteraturstudier och intervjuer analyserats. För att analysera 
studiens tredje frågeställning så användes analysen från frågeställning ett och två tillsammans 
med litteraturstudien och dokumentstudien. Därmed har hela studiens syfte kunnat besvaras.  
 

 
Figur 6 Dataanalys 

Som det har framgått ovan har studien utformats med både en empirisk och en analytisk 
karaktär, vilket medför att olika teorier och modeller analyserats i studien för att finna de mest 
lämpliga modeller för reservdelsuppläggning. Detta gjordes genom jämförelse med de olika 
modellerna och teorierna för att och finna deras styrkor och svagheter. Detta ledde till att olika 
modeller hittades, som lämpade sig till olika behov och planer för reservdelshantering. 
Samtidigt har studien haft en empirisk karaktär, vilket innebär att datainsamlingen och 
analysen har pågått kontinuerligt under hela studien (Wacker, 1998).  

2.7 Trovärdighet 
För att öka studiens trovärdighet, har begreppen validitet och reliabilitet tagits i beaktning 
under datainsamling och analys. Som Patel och Davidsson (2011) beskriver är dessa två begrepp 
sammankopplade och att det ena begreppet i studien inte kan existera utan att det andra.  
 
Intern validitet enligt Skärvad och Lundahl (2016) innebär att författarna försäkrar sig om att 
mätinstrumentet och frågorna som ställs i en intervju ger svar på det som avses. En hög intern 
validiteten på studien har varit svår att uppnå på grund av ämnets omfattande bredd och 
studiens tidsbegränsning. Författarna har tillsammans med fallföretaget beslutat att den här 
studien skulle studera närmare på klassificering och prognostisering av reservdelar. För att 
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kunna säkra om att studiens sökord har varit relevanta, har nyckelord inom klassificering och 
prognostisering av reservdelar använts. Dessa nyckelord identifierades från relevanta artiklar 
som berörde områdena. I studien användes även triangulering av både sökord och artiklar så 
ofta det är möjligt. Triangulering innebär i grunden att när det är möjligt, använda flera källor 
för att stärka en teori (Skärvad & Lundahl, 2016). För att säkra den inre validiteten ännu mer, 
har endast ’peer reviewed’ artiklar använts, detta då ’peer reviewed’ artiklar har granskats av 
personer med hög kunskap inom området vilket bidrar till en högre objektivitet och därmed 
stärker även studiens slutsatser (Allen, 2017).  
 
Extern validitet betyder ’hur generaliserbar studien är’ eller hur andra organisationer kan 
använda sig av studiens resultat och slutsatser (Patel & Davidsson, 2011). Detta var svårare att 
uppnå i den här studien då den modell som utvärderats i studien riktar sig främst mot 
tillverkande företag. Men för att studien ändå skulle uppnå en högre extern validitet diskuteras 
det i slutsatsen, hur modellen kan anpassas och generaliseras för olika organisationer.  
 
Reliabilitet enligt Skärvad och Lundahl (2016) definierar reliabilitet som ”frånvaron av 
slumpmässiga mätfel” (Skärvad & Lundahl, 2016, p. 110). Det innebär att om studien skulle 
göras igen av någon annan forskare som följer samma metoder, ska utfallet bli samma. För att 
uppnå detta så har allt material noga dokumenterats och metoderna som beskrivits ovan följts. 
Författarna har använt sig av en hög grad av objektivitet på grund av att en deduktiv studie 
annars riskerar att bli subjektiv (Patel & Davidsson, 2011). 
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3. Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studiens klassificeringsmodell och 
det syfte och de frågeställningar som formulerats. Kapitlet börjar med en koppling mellan 
frågeställningarna och teorin. Sedan presenteras de teorier som studien använt sig av.   

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel presenteras de teorier och modeller som utgör den teoretiska grunden i 
studien för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningarna. Figur 7 beskriver 
kopplingen mellan studiens frågeställningar och teorierna. Som det går att utläsa i Figur 7, 
användes samma teorier även till flera frågeställningar. 

 
Figur 7 Koppling mellan frågeställningar och teori 

 
För studiens första frågeställning ”Vilket analysverktyg kan användas för att systematiskt 
klassificera reservdelar i olika grupper?” har teorier kring hur företag kan klassificera 
produkter använts. Efter att läst igenom ett antal av dem så uppfattade författarna att det ofta 
finns behov av en avancerad klassificeringsmetod för reservdelsklassificering. Den här studien 
valde därför att modifiera en multiklassificeringsmodell som presenteras i teori 3.3. Modellen 
är modifierades för att anpassas till studiens andra och tredje frågeställning. 
 
Studiens andra frågeställning ”Hur kan de klassificerade grupperna nyttjas vid 
reservdelsuppläggning?” har sin grund i hur klassificeringsmodeller kan användas för mer än 
bara gruppera reservdelar. Flera artiklar inom reservdelshantering har fokuserat på 
prognostisering som huvudsyftet med att klassificera. Men författarna diskuterade och 
argumenterade för hur företag kan använda modellen till andra uppgifter, baserat på de teorier 
som presenteras i ramverket samt den kunskap och information som fallförteget bidragit med.  
 
De teorier som använts för att besvara studiens tredje frågeställning ” Hur kan efterfrågan 
prognostiseras för de olika klassificerade grupperna med hänsyn till servicenivå?”  var 
prognostisering och kundservicenivå. Dessa teorier kombinerades ihop tillsammans med 
dokumentstudien för att skapa övergripande principer, för hur prognostisering kan användas i 
de klassificerade grupperna. Prognostisering är ett stort område med många olika teorier som 
används beroende på företags unika situation. Därför så presenterades det bara övergripande 
principer och förslag på hur prognostisering kan utföras på reservdelar. 

3.2 Enkla klassificeringsmodeller 
Enligt Bacchettis och Saccanis (2012) artikel använder bara ett fåtal företag sig av komplexa 
klassificeringsmetoder. I artikeln finner Bacchetti och Saccani (2012) också att 
tillvägagångssättet skiljer sig beroende på vilken typ av bransch företaget befinner sig i. Det 
finns både kvantitativa och kvalitativa klassificeringsmetoder (Hu et al., 2018). Skillnaden 
mellan en kvantitativ och en kvalitativ klassificeringsmetod är att, med en kvantitativ metod 
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finns det bestämda värden som gränser vilket styr vilken klassificerad grupp produkten 
kommer att hamna i, till exempel försäljningsvolym. Medans i en kvalitativ metod är gränserna 
mer subjektiva. De skriver även att det är fordonsindustrin som i dagsläget kommit längst inom 
planering och hantering av reservdelar. Majoriteten av branscher använder sig fortfarande av 
erfarenhet och enkla klassificeringsmetoder för sin reservdelshantering (Bacchetti & Saccani, 
2012). 

3.2.1 ABC-klassificering 
Ett enkelt verktyg som kan användas för att klassificera produkter är den så kallade ABC-
analysen. ABC-analysen är en kvantitativ klassificeringsmetod som har sin grund i Paretos 
princip, vilket var att tjugo procent av befolkningen hade åttio procent av tillgångarna (Ishizaka, 
Lolli, Balugani, Cavallieri & Gamberini, 2018). Modellen skapades redan på 1950-talet i en 
artikel skriven av Dickie (Ishizaka et al., 2018). Modellen innebär är att företag kan klassificera 
sina produkter in i tre kategorier för att identifiera vilka produkter som genererar mest vinst.  
 
I Dickies modell så bestod produkterna i klass-A av cirka tio procent av de totala produkterna 
men stod för cirka sjuttio procent av intäkterna. Produkterna i klass-B bestod av cirka tjugo 
procent av produkterna men stod för cirka tjugo procent av intäkterna.  Till sist, fanns klass-C 
som bestod av cirka sjuttio procent av produkterna men bestod för cirka tio procent av 
intäkterna (Dickie, 1951). Se Figur 8 för exempel.   
 
 

 
Figur 8 ABC-Analys grund princip baserat på Dickie (1951) 

 
ABC-klassificering är ett universellt verktyg som kan användas vid klassificering av produkter 
med hjälp olika kriterier, beroende på vad som anses viktigt. Den vanligaste användningen av 
ABC-klassificering för reservdelar är att använda kriteriet; årliga användningskostnaden för 
reservdelar vilket är materialvärde multiplicerat med försäljningsvolymen. Detta ger sedan ett 
indextal som bestämmer vilken grupp som reservdelen placeras i, dessa index gränser bestäms 
av det individuella företaget (Hu et al., 2018).  

3.2.2 VED-klassificering  
Det finns även kvalitativa klassificeringsmetoder. En av dessa metoder kallas VED (Vital, 
Essential, Desirable), där hänsyn tas till reservdelens betydelse för funktionen av 
primärprodukten alternativt primärproduktens betydelse för kunden (Bacchetti & Saccani, 
2012). När en produkt klassas som Vital betyder det oftast att reservdelen är kritisk för 
funktionen av primärprodukten. Essential benämns sådana reservdelar som påverkar 
funktionen men kan ersättas av en annan reservdel. Till sist om reservdelen inte påverkar 
funktionen av primärprodukten så klassas den som Desirable (Cavalieri, Garetti, Macchi & 
Pinto, 2008). 
 



 

13 

Kvalitativ klassificering är svårare att genomföra än en kvantitativ klassificering, då det krävs 
mycket subjektiv kunskap inom området för att kategorisera reservdelarna rätt (Bacchetti & 
Saccani, 2012).   

3.2.3 FSN-klassificering 
En annan kvantitativ metod som företag kan använda sig av är FSN metoden (Fast moving, 
Slow moving, No moving). Den här metoden baseras på hur mång reservdelar som säljs inom 
en bestämd tidsperiod.  FSN metodens grundare Mukhopadhyay, Pathak och Guddu menade 
när de skapade metoden 2003 att ’fast moving’ är reservdelar som säljs mer än tio stycken per 
tidsperiod, Slow moving säljer mindre än tio stycken per tidsperiod samt No moving säljs det 
inga reservdelar under tidsperioden (Cavalieri et al., 2008). 
 
Flera studier bland annat (Bacchetti & Saccani, 2012; Chen & Chen, 2016; Hu et al., 2018; 
Ishizaka et al., 2018) menar dock att det inte är tillräckligt med enkla klassificeringsmetoder 
för klassificering av reservdelar, då reservdelarshantering är mer komplex än hanteringen av 
primärprodukter.  
 
Därför föreslår dem att företag istället bör använda sig av klassificeringsmetoder med flera 
dimensioner för att kunna inkludera tillräckligt mycket data för reservdelshantering. Det gäller 
dock att metoderna inte blir allt för komplexa då risken finns att de blir allt för svårhanterliga. 
Företag eftersträvar enkla arbetssätt som ändå är kraftfulla och gör dem mer lönsamma 
(Bacchetti & Saccani, 2012).  

3.3 Multiklassificering 

3.3.1 Grundprincipen 
Roda, Macchi, Fumagalli och Viveros, (2014) menar att, när produktens efterfråga blir mer 
komplex och oregelbunden behöver företag använda sig av flera kriterier än bara 
enkelklassificering när de klassificerar sina produkter. Detta är oftast fallet för reservdelar. I en 
studie utförd av Roda et al. (2014) där de undersökte olika artiklar publicerade mellan 1985–
2012, fann de fyrtioåtta studier som berört ämnet multiklassificering av reservdelar. 
Multiklassificeringsmetod berörs tidigast i en artikel skriven av Flores och Whybark (1986). Hu 
et al. (2018) skriver i sin artikel att många av dessa klassificeringsmetoder som föreslagits 
genom åren behövs testas mer i verkliga företag. Detta eftersom många klassificeringsmetoder 
bara har tagits fram för en enda studie och sedan aldrig vidareutvecklats. En av hypoteserna 
som Bacchetti och Saccani (2012) skrev i sin studie, gällande den bristfälliga implementeringen 
av multiklassificeringsmetoder hos företagen var att modellerna fortfarande är för 
svårhanterliga och komplicerade.  
 
Enligt Roda et al. (2014) går det att utläsa att det finns en del kriterier som är mer använda än 
andra. Några av de vanligaste kriterier för reservdelar är; pris, ledtid, efterfråga och stock-out 
cost3.De menar att många multiklassificeringsmetoder använder en kombination av både 
kvantitativa och kvalitativa klassificeringsmetoder. För en mer detaljerad överblick över 
resultatet av Roda, et al. (2014) litteraturstudie, se Figur 9 nedan. 
 

                                                             
3 stock-out cost - är den ekonomiska kostnaden som uppstår när företaget inte kan möta 
efterfrågan genom att till exempel inte ha reservdelen på lager 
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Figur 9 lista på multiklassificerings modeller enligt Roda et al. (2014) 

Bacchetti och Saccani (2012) menar att om antalet grupper som används är fler än de tre, som 
används i en enkel klassificeringsmetod, blir modellen mer komplext. Det går också att utöka 
metoderna mer och använda sig av flera dimensioner istället (Bacchetti & Saccani, 2012). Det 
som måste tas i beaktning är att desto fler dimensioner och kriterier som används, desto mer 
komplext blir modellen (Bacchetti & Saccani, 2012). Men Roda et al. (2014) menar att det finns 
svårigheter i att vikta betydelserna av de olika kriterierna i modellerna. Exempel på hur 
multiklassificeringsmodeller kan se ut, presenteras i Figur 10 och Figur 11.     

 
Figur 10 multiklassificering med två dimensioner baserat på Stoll, Kopf, Schneider och Lanza 

(2015)  
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Figur 11 multiklassificering med tre dimensioner (Stoll et al., 2015) 

 
För att underlätta multiklassificering, har bland annat Hu, Chakhar, Siraj och Labib (2017) i sin 
artikel föreslagit att multiklassificering ska delas in i flera olika steg. Den initiala 
enkelklassificeringen utvecklas vidare i flera steg, där fler kriterier och dimensioner appliceras 
på den befintliga enkla klassificeringen för att skapa en multiklassificering. På det här sättet 
blir modellen mer komplex utan att det blir för svårhanterligt.  

3.3.2 En Multiklassificeringsmodell  
Huiskonen (2001) beskriver i sin artikel att lagerhantering av reservdelar är något som är 
komplext och snabbt kan bli överväldigad. Han skriver även att det finns ett behov av att 
kategorisera reservdelar för en effektiv reservdelshantering. Han tar även upp de fyra vanligaste 
kontrollegenskaper som kan utnyttjas vid beslutsfattande av olika strategier för lagerstyrning 
av reservdelar. Dessa kontrollegenskaper är; reservdelsvärde, efterfrågemönster, Market 
availability4 och kriteriet Availability risk5.   
 
I artikel av Jouni, Huiskonen, och Pirttilä (2011) expanderar forskarna Huiskonen:s 
existerande klassificeringsmodell. Där modellen vidareutvecklas från ett enkelspårigt, som bara 
koncentrerar sig på företagets interna försörjningskedja, till att även inkludera leverantörernas 
och kundernas försörjningsprocesser. Forskarna valde att avgränsa sin artikel till två områden 
i försörjningskedjan, nämligen länken mellan anskaffning och interna processer samt länken 
mellan efterfrågan och interna processer.  
 
Jouni et al. (2011) valde att börja med länken mellan efterfråga och interna processer. I studien 
ansåg Jouni, et al. (2011) att materialpris och varierande efterfråga var de viktigaste påverkande 
faktorerna i länken mellan efterfråga och interna processer. Anledningen varför de valde att 
studera just materialpris var att det är vanligt att materialpriset för reservdelar kan variera 
kraftigt (Jouni et al., 2011). I studien valde de att klassificera reservdelarna efter kriterier 
materialpris och efterfråga enligt Figur 12. 
 

                                                             
4 Market availability- syftar till hur lätt det är att anskaffa reservdelen baserat på hur specifik 
den är.  
5 Availability risk- som syftar till att klassificera reservdelarna efter vilka konsekvenser som en 
defekt reservdel leder till. 
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Figur 12 Efterfrågan kategorisering (Jouni et al., 2011) 

 
Kort förklaring till vad grupperna innebär som presenterats i Figur 12 (Jouni et al., 2011):  
 
Grupp 1: består av reservdelar som inte har haft någon efterfråga på två år oavsett pris. Det 
kan finnas anledningar som gör att företag måste lagerföra dessa reservdelar, till exempel 
garantitider. Men dessa reservdelar bör reduceras så långt som möjligt för att minska 
lagerhållningskostnaderna (Jouni et al., 2011).  
 
Grupp 2: består av reservdelar med lågt materialvärde och låg efterfråga (Jouni et al., 2011). 
 
Grupp 3: består av reservdelar med låg materialvärde men hög efterfråga. På grund av det låga 
materialvärdet på reservdelarna i grupperna två och tre ansåg deras fallföretag att det räcker 
med att klassificera delarna i två grupper. Anledningen till detta var den låga kapitalbindningen 
som dessa reservdelar utgjorde (Jouni et al., 2011).  
 
Grupp 4: består av reservdelar med högt materialvärde och låg efterfråga. Riskerna som kan 
uppstå i den här gruppen är brist av reservdelar på grund av låga lagernivåer då 
lagerhållningskostnader är höga för dessa reservdelar (Jouni et al., 2011). 
 
Grupp 5: består av reservdelar med högt materialvärde och sporadisk efterfråga. Den här 
gruppen har väldigt svårplanerad efterfrågebehov, då efterfrågan kan vara väldigt ojämn och 
orderkvantiteter kan vara av varierande storlek. En av förklaringarna som artikeln gav var att 
kunderna köper stora kvantiteter oregelbundet för att lagerföra reservdelarna på sina egna 
lager. En lösning kan vara att studera kundernas köpbeteende och skapa ett samarbete med 
kunderna för att få en jämnare efterfråga (Jouni et al., 2011). 
 
Grupp 6: består av reservdelar med högt materialvärde och hög efterfråga men med ostabilt 
efterfrågemönster. Vilka reservdelar som ingår i grupp 6 bestämdes med hjälp av 
standardavvikelse och orderfrekvens. Artikeln hänvisade till att det är viktigt att förstå 
anledningarna bakom det ostabila efterfrågemönstret för att sedan försöka reducera 
variationen (Jouni et al., 2011).  
 
Grupp 7: består av reservdelar med högt materialvärde samt har en hög efterfråga och jämnt 
efterfrågemönster. Reservdelarna i den här gruppen kan styras med vanliga enkla 
lagerstyrningsmetoder och företag ska lägga så lite resurser som möjligt på lagerstyrningen 
(Jouni et al., 2011). 
 
Efter den första analysen och klassificeringen valde Jouni et al. (2011) även att analysera länken 
mellan försörjning och interna processer. Det finns flera faktorer som kan analyseras här, som 
till exempel tillgänglighet av reservdelar, varians i ledtid eller leveranssäkerhet. Studien 
koncentrerade sig på tillgänglighetsrisken. De valde att dela upp tillgänglighetsrisken i tre 
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kategorier där fallföretaget ansåg att det var låg tillgänglighetsrisk för standardreservdelar, 
skälig tillgänglighetsrisk för industrispecifika reservdelar och hög tillgänglighetsrisk för unika 
reservdelar som i Figur 13Figur 13 (Jouni et al., 2011). 
   

 
Figur 13 försörjningskategorier (Jouni et al., 2011) 

 
Jouni et al. (2011) satte sedan ihop båda analyserna från Figur 12 och Figur 13 till en gemensam 
matris i Figur 14. På detta sätt kombinerade studien flera enkla klassificeringsmodeller till en 
kraftfull multiklassificeringsmodell, som blev lättanvänd och fick med det som forskarna ansåg 
vara de viktigaste kriterierna. Med hjälp av företagsdata kunde Jouni et al. (2011)  även visa 
fördelningen av produkter i respektive kategori i procentform. 
 

 
Figur 14 Kombinationsmatris (Jouni et al., 2011) 

 
Det finns många olika nyckelindikatorer6 som kan appliceras på modellen för att enkelt få sig 
en bild av nuvarande situation. I artikeln valde de att studera sambandet mellan klassificerade 
grupper och servicenivå. På så sätt gick det att upptäcka att medelservicenivån låg på sjuttionio 
procent och var lägre än det uppsatta målet på åttiofem procent. Med hjälp av modellen kunde 
de enkelt se vilka klassificerade grupper som bidrog till den sänkta servicenivån (Jouni et al., 
2011).  

3.4 Produktlivscykel 
Produktlivscykel är en modell som härstammar från 1960-talet där Levitt insåg att produkter 
genomgår olika faser under produktens livslängd (Rink & Swan, 1979). När 
försäljningsvolymerna för produkterna studerades i dessa olika faser uppenbarar sig ett tydligt 
mönster (Inderfurth & Mukherjee, 2008). De faser som produkter går genom är; 
introduktionsfasen, tillväxtfasen, mognads-/mättnadsfasen och nedgångsfasen (Inderfurth & 
Mukherjee, 2008).  
 
Levitts (1965) definition av faserna är följande; Introduktionsfasen kännetecknas av att 
efterfrågan oftast är ganska låg, då produkten är ny och kan vara relativt okänd på marknaden.  
                                                             
6 Nyckelindikatorer - är mätvärden som används av företag för att mäta framgången på 
företaget eller specifika avdelningar. 
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I tillväxtfasen ökar efterfrågan markant, ifall produkten tas emot väl av marknaden annars så 
blir det en lägre tillväxttakt. Det är då viktigt för företaget som producerar produkten att vara 
på sin vakt, så att det finns resurser och produkter för att kunna möta den stora efterfrågan som 
kan inträffa i den här fasen (Levitt, 1965).  
 
Mognads-/mättnadsfasen kännetecknas av att den pågår mycket längre än de övriga faserna. 
Under den här fasen är produkten känd på marknaden och har oftast en jämn efterfråga 
(Inderfurth & Mukherjee, 2008).  
 
När försäljningen av produkten börjar avta och efterfrågan minskar, så är det en indikator att 
produkten börjar närma sig nedgångsfasen (Levitt, 1965). Nedgångsfasen resulterar oftast i att 
produkten inte längre efterfrågas av kunder eller att produkten har blivit ersatt med en annan 
produkt.  Se Figur 15 hur en produktlivscykelkurva kan se ut. 

 
Figur 15 Produktlivscykeln baserat på Levitt (1965) 

 
Eftersom reservdelar måste finnas tillgängliga även efter att primärprodukten inte efterfrågas 
längre, därmed följer inte reservdelar exakt samma livscykelkurva som primärprodukter gör. 
Se Figur 16 för en möjlig reservdelslivscykel, markerat i rött jämfört med primärproduktens 
livscykel (Inderfurth & Mukherjee, 2008).  
 

 
Figur 16 Produktlivscykeln och reservdelscykeln baserat på Inderfurth och Mukherjee (2008) 

3.5 Kundservicenivå 
För att kunna uppnå en hög kundservicenivå, förväntas företagen snabbt kunna leverera 
reservdelar till sina kunder vid behov (Inderfurth & Mukherjee, 2008). För att kunna hålla en 
hög kundservicenivå väljer företagen oftast att lagerhålla stora kvantiteter av reservdelar, vilket 
kan bidra till exponentiellt ökande kostnader (Inderfurth & Mukherjee, 2008). Detta kan leda 
till att det kan även bli för dyrt för ett företag att överträffa kundservicenivån. Se Figur 17 för 
ett exempel på hur högre kundservicenivå bidrar till högre kostnader (Armstrong, 1985). 
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Figur 17 Kundservicenivå baserat på Armstrong (1985) 

 
Olika klassificeringsmetoder kan användas för att klassificera reservdelar i olika grupper där 
även olika servicenivåer kan används för de olika grupperna. När företag ska bestämma vilken 
kundservicenivå de ska applicera på de olika klassificerade grupperna, kan företag ta i 
beaktning vilken typ av primärprodukt reservdelen tillhör och hur viktig reservdelen i fråga är 
för funktionen av produkten (Inderfurth & Mukherjee, 2008). 

3.6 Normalfördelning och standardavvikelse 
Normalfördelning är en av de mest kända av ett flertal olika kontinuerliga fördelningar enligt 
Vännman (2015). Enstaka stokastiska variabler tillsammans skapar ett symmetriskt mönster 
kring medelvärdet my (µ) och tillsammans med standardavvikelsen sigma (s) utgör ett distinkt 
mönster som är känt som normalfördelning eller Gauss fördelning efter matematikern Carl 
Friedrich Gauss (Vännman, 2015). Värdet (µ) beräknas med hjälp av formeln: 

𝜇 =
𝑥
𝑛

 
(µ) står för medelvärdet, (∑x) är summan av alla x-värden och (𝑛) står för antal x-värden. 
 
Standardavvikelse är ett statistiskt matematiskt mått på hur stort det genomsnittliga måttet 
skiljer sig från medelvärdet (µ), det betecknas oftast med (s) (Nationalencyklopedin [NE], 
2018) och har formeln (Vännman, 2015): 

𝜎 =
𝑥 − 𝜇 '

𝑛
 

𝑥 − 𝜇 ' står för summan av skillnaden mellan medelvärdet och alla individuella värden. (𝑛) 
är antalet perioder.   
 
Normalfördelningskurvan kan även användas för att räkna ut olika gränsvärden med hjälp av 
sannolikhet. Symmetrin hos normalfördelningskurvan utnyttjas för att kunna beräkna en area 
där ett väntevärde förväntas hamna inom (Vännman, 2015). Formel för att räkna ut 
sannolikheten är:  
 

𝑃(𝜉 ≤ 𝑥) = Φ(
𝑥 − 𝜇
𝜎

) 
 
(Φ)Indikerar att värdet som räknas ut innanför parentesen omvandlas med hjälp av 
normalfördelningstabellen i bilaga 4 till ett sannolikhetsmått. (𝑃(𝜉 ≤ 𝑥)) står för 
sannolikhetsmåttet i procentform.    
 
För att räkna ut gränsvärden måste vissa antaganden göras: 𝜉	𝜖	𝑁(𝜇, 𝜎) och 𝜂 = (𝜉 − 𝜇)/𝜎 för 
att kunna urskilja formeln:  
 

𝑃(− 4
5
< 𝜂 < 4

5
)=	(𝜉 ≤ 𝑥) 
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Med hjälp av antaganden som gjorts innan, kan de olika gränsvärden räknas med hjälp av 
omskrivning av ((−) 4

5
=	(𝜉 ≤ 𝑥)) till (−)𝑥 = 𝜎× 𝜉 ≤ 𝑥 . (𝜉 ≤ 𝑥) är värdet som återfinns i 

normalfördelningstabell, ej i procentform som i föregående formel (Vännman, 2015). 
Normalfördelningstabellen återfinns i Bilaga 4. 

3.7 Prognostisering 
Prognostisering är ett arbete som företag gör för att planera och förutse hur mycket produkter 
de behöver tillhandahålla i sina lager. Axsäter menar också att det är viktigt att använda sig av 
rätt prognostiseringsmetod för den tidshorisont som ska prognostiseras och vilken typ av 
efterfrågemönster företaget har (Axsäter, 1991). Chapman, Arnold, Gatewood och Clive (2017) 
påstår även att det är viktigt att förteg använder sig av rätt typ av data när de prognostiserar, 
till exempel att för gammal data inte används. 

3.7.1 Prognostiseringens grundprinciper 
Inom ämnet prognostisering, finns enligt Chapman et al. (2017) fyra principer som ligger till 
grund för prognostisering som företag utför, dessa fyra principer presenteras nedanför;  
 
Prognoser är generellt felaktig: prognostisering försöker att förutse en okänd framtid och 
därför blir fel till en viss grad oundvikligt samt något som borde förväntas.  
 
Varje prognos borde innehålla en förväntad felmarginal: när en prognos förväntas att 
bli felaktig, är företaget intresserat av hur felaktig den är. Felmarginalen kan anges i procent 
eller som ett spann mellan minimi- och maximivärden.  
 
Prognoser är säkrare för produktgrupper eller produktfamiljer: prognoserna för 
produktgrupper/produktfamiljer är vanligtvis säkrare, då efterfrågan generellt brukar vara 
stabilare än för en individuell produkt. 
 
Prognossäkerheten avtar med prognoshorisonten: desto längre fram i tiden företag 
försöker prognostisera desto osäkrare blir prognosen.  
 
Här kan även en femte princip läggas till enligt Olhager (2013), Prognoser ska inte ersätta 
känd information, han menar att det kan finnas perioder då företag vet om kommande 
variationer i efterfrågan. Det kan till exempel vara avtal eller kommande försäljningskampanjer 
som kommer att påverka efterfrågan.  

3.7.2 Prognostiseringens karaktäristiska drag 
Enligt Chapman et al. (2017) så kan alla prognoser tydligt brytas ner till fyra karakteristiska 
drag, dessa drag förklaras kort här nedan och även tre av dessa presenteras i Figur 18. Det fjärde 
draget konjunktur tas inte med i den här studien då tidserien från den insamlade 
dokumentstudien inte hade tillräckligt med underlag för det. Chapman et al. (2017) fyra 
karakteristiska drag: 
 
Trend: är ett stabilt mönster som kan tydas från prognosen. Trend kan ha olika utseenden, 
den kan vara geometrisk, exponentiell eller linjär. Den vanligaste utseendet för trenden är linjär 
och kan vara stigande, plan eller fallande. 
  
Säsong: kan ses som ett återkommande mönster över en viss tid, vanligtvis ett år. Faktorer 
som kan påverka säsongsmönster är väder, semesterperioder, högtider med mera.  
 
Slumpmässig variation: variation i efterfrågan som det inte går att hitta ett samband till och 
uppkommer slumpmässigt.  
 
Konjunktur: är en global ekonomisk aspekt som skapar ett vågliknande mönster som ökar 
och sjunker över en period av ett flertal år eller årtionden som kan påverka efterfråga och 
därmed prognosen.  
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Figur 18 Karakteristiska drag för prognostisering baserat på Chapman et al. (2017) 

3.7.3 Statistiska prognosmetoder  
Enligt Axsäter (1991) så används extrapolation av historiska data för att prognostisera framtida 
efterfråga. Den historiska data i tidsserieprognoser som namnet antyder är uppdelad i olika 
tidsperioder. Tidsperioderna kan skilja sig ifrån dagar till år beroende på den data som används 
och finns tillgängligt samt syftet med prognosen. Nedan presenteras ett urval av de metoder 
som Axsäter (1991) föreslår:  
 
Naivt tillvägagångsätt: betyder att prognostisera för den nästkommande tidsperiod är exakt 
samma som den aktuella tidsperioden.  

(𝑃9:;) = 𝑋9 
I ekvationen står (Pt+1) för prognosen för den kommande perioden och (Xt) för den aktuella 
tidsperioden. 
 
Medelvärde och glidande medelvärde: prognosen använder sig av data i bestämt antal 
historiska tidsperioder, för att räkna ut ett medelvärde för dessa tidsperioderna. Medelvärdet 
av dessa perioder används sedan till att prognostisera framtida efterfråga. På detta sätt kan 
företag undvika plötsliga fluktuation i historiska tidsperioder. Hur många historiska 
tidsperioder som ska användas beror på det aktuella fallet.  
 
’Glidande medelvärde’ är i grunden samma metod men används för att avgränsa hanteringen 
av mängd data. Till exempel går det att använda sig av fem tidsperioder bakåt i tiden (Axsäter, 
1991).  

𝑃9:; =
𝑋9 + 𝑋9>; + ⋯+ 𝑋9>@

N
 

(Pt+1) står för prognos för kommande period som föregående ekvation. (Xt-n/N) står för 
medelvärdet för de olika tidsperioderna bakåt i tiden.    
 
Exponentiell utjämning: är en vidareutveckling av ’medelvärde’ och ’glidande medelvärde’. 
Skillnaden är att föregående prognos tas med i uträkningen av den nya prognosen. Detta görs 
med hjälp av alfa (α), som tar i beaktning hur mycket det verkliga utfallet och föregående 
prognos ska påverka den aktuella prognosen. Fördelen med exponentiell utjämning är att den 
reagerar snabbare på förändringar i efterfrågan än enbart ’glidande medelvärde’. Nackdelen 
kan däremot uppenbara sig när (α) viktas fel och prognosen genererar systematiskt felaktiga 
värden (Axsäter, 1991).  

(𝑃9:;) = 𝛼× 𝑋9 + 1 − 𝛼 × 𝑃9  
Här är (Xt) är den verkliga efterfrågan för aktuella tidsperioden och (Pt) är tidigare utfört 
prognos för den aktuella tidsperioden. (α) är en utjämningskonstant som inte får överstiga 
värdet ett.   
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Exponentiell utjämning med trend: är en vidareutveckling från ’exponentiell utjämning’. 
I metoden föreslog Holt (2004) att lägga till en konstant Beta (β) som representerar ett mått 
för den aktuella trenden. Fördelarna med metoden är att metoden kan följa en växande eller 
avtagande trend snabbare än metoden ’exponentiell utjämning’ (Holt, 2004). Fördelarna med 
modellen är att, om företaget har tillgång till rätt data går det att prognostisera närmare det 
verkliga utfallet än ’exponentiell utjämning’. Nackdelarna kan framträda om (β) värdet i 
modellen sätts för högt och modellen börjar indikera felaktigt slumpmässig variation som trend 
(Axsäter, 1991).     

(𝑃9:;) = 𝛼× 𝑋9 + 1 − 𝛼 × 𝑋9>; + 𝑻𝒕>𝟏  

 

𝑻𝒕>𝟏 = 𝛽× 𝑋9 − 𝑋9>; + 1 − 𝛽 ×𝑇9>' 
Ekvationen är en vidareutveckling av ’exponentiell utjämning’ där de har kompletterat 
ekvationen med  𝑋9>; + 𝑇9>; . (𝑋9>;) står för den verkliga efterfrågan för föregående tidsperiod. 
(𝑇9>;) står för trend föregående tidsperiod. Uträkningen använder sig av (β) som också är en 
utjämningskonstant som inte får överstiga ett. Skillnaden mellan det riktiga utfallet för aktuella 
tidsperioden och föregående tidsperioden, (𝑋9 − 𝑋9>;)  viktas med hjälp av 
utjämningskonstanten (β). Ekvationen tar även hänsyn till trendprojektionen för tidsperioden 
tidigare, (𝑇9>') (Axsäter, 1991). 
 
Holt-Winters säsongmetod: Holt et al. (1960) utvecklade prognosmetoden ’exponentiell 
utjämning med trend’ vidare för att även ta hänsyn till säsong.  

(𝑃9:;) = 𝛼× 𝑋9 ÷ 𝑺𝒕>𝑻 + 1 − 𝛼 × 𝑋9>; + 𝑇9>;  
 

𝑺𝒕 = 𝛾× 𝑋9 ÷ 𝑃9 + (1 − 𝛾)×𝑆9>M 

Ekvationen är i stort sett densamma som med ’exponentiell utjämning med trend’, skillnaden 
är att Gamma (𝛾) har valts att läggas till, som är också en utjämningskonstant med maxvärde 
ett. (𝑆9) är en säsongkonstant som varierar runt värdet ett som divideras med (𝑋9) som i det här 
fallet är medelefterfrågan. (𝑆9>M) är säsongindex från föregående period, ej inkluderad trend 
(Holt et al., 1960).   

3.7.4 Säkerhetslager   
Säkerhetslager används för att undvika förlorad försäljning till följd av brist på produkter som 
kan uppkomma på grund av osäkerhet i efterfrågan eller osäkerhet i ledtid från leverantör 
(Boulaksil, 2016). Att beräkna säkerhetslager kan vara ett tidskrävande och manuellt arbete. 
Men det finns metoder som underlättar och förbättrar arbetet jämfört med att använda 
erfarenhetskunskap och uppskattning av nivåer (Jonsson & Mattsson, 2005).  SERV1 är en av 
de mest använda formlerna för beräkning av säkerhetslager baserat på kundersvicenivån, det 
finns även andra metoder men den här metoden enligt Olhager (2000) är den som används 
mest av företagen. Formeln lyder: 

𝑆𝐿 = 𝑘 ∗ 𝜎 
Där (SL) står för säkerhetslager, (k) är en säkerhetsfaktor som bestäms beroende på vilken 
kundservicenivå som valts och värdet hämtas från tabellen i bilaga 4. 

𝜎 = (𝜎Q)' ∗ 𝐿𝑇+(𝜎RM)' ∗ 𝐷' 

(𝜎Q) är standardavvikelse i efterfrågan under den period som valts, (LT) är den förväntade 
ledtiden från leverantören. (𝜎RM) är ledtidens standardavvikelse, (D) är den förväntade 
efterfrågan under ledtiden från leverantören (Olhager, 2000). 
 
Enligt Boulaksil (2016) slutsats bör säkerhetslagret placeras så nära slutkunden som möjligt, 
detta för att minska osäkerheten i leveranstiden från säkerhetslagret till slutkunden. Han 
menar dock att detta är en aning motsägelsefullt, eftersom produktvärdet ökar desto fler gånger 
en produkt förädlas från råvaran och desto närmare slutkunden produkten lagerhålls.  
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4. Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska insamling som ligger till grund för 
den här studien. Det beskrivs om fallföretagets nuläge för att ge en förklaring till varför de 
behöver en klassificeringsmodell. 
 
Informationen som presenteras i kapitel 4.1 och 4.2. bygger på intervjuer med fallföretagets 
reservdelspecialist. Informationen som presenteras i kapitel 4.3 kommer ifrån 
dokumentstudien som gjorts på fallföretaget. Det har även gjorts en intervju där författarna 
tillsammans med reservdelsspecialisten har diskuterat utformningen och modifiering av 
modellen, eftersom den här intervjun är mer av en analys och anpassning av teorier för att 
fungera för fallföretaget så kommer det som diskuterats där att presenteras i kapitel 5 analys. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Husqvarna är ett tillverkande företag som startade sin verksamhet år 1689 i Huskvarna.  
Husqvarna Group är uppdelad i fyra olika divisioner; Husqvarna Construction, Husqvarna 
Consumer brands, Gardena och Husqvarna. Husqvarna tillverkar idag bland annat produkter 
som gräsklippare, motorsågar, röj sågar och snöslungor. Produkterna säljs främst hos 
fackhandlare under varumärkena Husqvarna, Zenoah och Jonsered (Husqvarna Group, 
2018a). Koncernen är verksam i 40 länder och har cirka 13 000 anställda (Husqvarna Group, 
2018b). 
 
För närvarande är fallföretaget Husqvarna uppdelat i fyra olika enheter med underliggande 
avdelningar i varje enhet. Husqvarna har valt att kategorisera sina primärprodukter i tre 
oberoende enheter, baserat på vilken typ av teknik som används i primärprodukten och hur 
produkten är tänkt att användas. Dessa tre enheter är hjuldrivet, handhållet och batteridrivet. 
Den fjärde enheten samarbetar direkt med var och en av dessa tre enheter och benämns 
reservdelar och tillbehör. Enheten planerar och tillhandahåller reservdelar och tillbehör till de 
tre övriga enheterna. 
 
Husqvarna har prioriterat att lansera nya primärprodukter och anser sig historiskt ha arbetat 
med reservdelar väldigt reaktivt. Det var bara för ett fåtal år sedan som högsta ledningen 
bestämde sig för att företaget skulle starta en separat avdelning där personal endast arbetar 
med reservdelar och tillbehör. För att effektivisera reservdelshanteringen vill företaget nu se 
över sin reservdelsuppläggningsprocess. Bland annat så har personal som tidigare jobbat på 
planeringsavdelningen och som har mycket historisk kunskap om produkterna, nu fått tillträda 
positionen som reservdelsspecialister i den nya enheten.  
 
Figur 19 visar verksamhetsupplägget med de tre enheterna samt reservdels & tillbehörs 
enheten. 

 
Figur 19 Verksamhetens underliggande avdelningar 
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Ett av problemen som identifierats historiskt är att företaget har släppt för många komponenter 
av en primärprodukt som reservdelar. Detta har lett till att företaget nu lagerhåller stora 
kvantiteter reservdelar som inte efterfrågas och riskerar framtida inkuranskostnader. Ett annat 
fenomen som identifierats historiskt har varit att företaget har haft en större efterfråga på 
reservdelar än förväntat. I en sådan situation har företaget haft problem med att leverera 
reservdelar till sina kunder på en acceptabel tidshorisont. Anledningen varför inte reservdelar 
har kunnat levererats snabbt har skilt sig från fall till fall. Vissa komponenter köps ibland in 
från underleverantörer som i sin tur kan ha långa ledtider eller i extrema fall att reservdelarna 
måste produceras ända ifrån råmaterial. 
 
I sådana situationer där företaget inte kunnat leverera reservdelar snabbt har andra aktörer på 
marknaden utnyttjat situationen och börjat sälja så kallade piratdelar som passar företagets 
primärprodukter. Men dessa piratdelar är inte godkända av företaget för att användas i deras 
produkter. För att undvika att kunderna tappar förtroendet för varumärket och 
primärprodukterna har företaget insett att arbetet med reservdelar måste övergå till ett 
proaktivt arbetssätt, för att kunna uppnå den förväntade kundtillfredsställelsen.      

4.2 Reservdelsframtagningsprocessen 
Historiskt sätt har reservdelsuppläggningen inkluderats väldigt sent i primärproduktens 
utvecklingsprojektet. Detta har lett till att vissa moment i reservdelsframtagningsprocessen inte 
har utförts särskilt bra eller inte blivit utförda överhuvudtaget. Den nyligen startade enheten 
reservdelar och tillbehör har kartlagt hur processen för framtagning av reservdelar ser ut i 
dagsläget. Processkartan består av totalt trettiofem olika steg som måste genomföras innan en 
reservdel kan lanseras på marknaden. De trettiofem olika stegen för reservdelsframtagning 
involverar fem olika avdelningar inom företaget. Avdelningarna som ingår i 
reservdelsframtagningsprocessen är: R&D7, reservdelar och tillbehör, planeringsavdelning, 
inköpsavdelning och ekonomi. I Figur 20 presenteras en förenkling av företagets 
reservdelsframtagningsprocesskarta.  

 

Figur 20 Reservdelsprocessen 

 
Varje gång företaget ska lansera en ny primärprodukt så startas samtidigt en 
reservdelsframtagningsprocess genom att en projektgrupp sammansätts. I projektgruppen 
ingår det personal från de olika avdelningar; ekonomi, produktutveckling, inköp och planering. 
Som det framgår i Figur 20 ovan, så var fallstudiens arbete att studera de olika steg som en 
reservdelsspecialist har till uppgift att utföra inom de olika stegen i processkartan. Dessa steg i 
Figur 20 är inringade i rött. 
 
I det första steget ’projektstart’ träffas samtliga projektmedlemmar för att gemensamt 
diskutera och planera hur de olika stegen i processkartan ska utföras. Därefter så konstrueras 
primärprodukten eller tillbehöret i steg två.  
 
Det tredje steget ’initial reservdelslista’ är reservdelsspecialistens uppgift att bestämma vilka 
komponenter från en primärprodukt som ska lanseras som reservdelar. Alla delar från en 
primärprodukt lanseras inte som reservdelar. Det kan finnas olika anledningar till varför 
reservdelsspecialisten väljer att inte släppa vissa komponenter som reservdelar. Exempelvis 
säljs vissa artiklar bara som kompletta moduler.  
 
Reservdelsspecialisten arbetar tillsammans med den konstruktör som konstruerat 
primärprodukten för att kvalitativt välja ut vilka komponenter av primärprodukten som ska 
                                                             
7 R&D (Research & Development) - står för forskning och utveckling 
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lanseras som reservdelar. De använder sig av den så kallade BOM-listan8 och samtliga CAD-
ritningar9 för att få bästa möjliga uppfattning om primärproduktens totala 
komponentsammansättning.  
 
Under mötena mellan reservdelsspecialisten och konstruktören diskuteras också hur stor risk 
det finns för att en komponent kan gå sönder. Förslits komponenten, det vill säga om den 
behövs bytas ut under primärproduktens livstid. Eller andra faktorer som kan påverka 
komponentens livslängd eller funktion.  
 
Reservdelsspecialisten och konstruktören går manuellt genom hela primärprodukten, 
komponent efter komponent för att bestämma vilka komponenter som ska lanseras som 
reservdelar. Hänsyn måste även tas till företagets garantipolicy när reservdelarna läggs upp. 
Reservdelar kan både lanseras individuellt, som en modul eller kit. Anledningen varför vissa 
reservdelar inte kan säljas individuellt, utan säljs som modul eller kit är att vissa delar måste 
bytas ihop med en större enhet. Till exempel individuella komponenter på ett kretskort. Detta 
steg är väldigt omfattande då primärprodukterna oftast består av väldigt många individuella 
komponenter och därmed blir processen lätt väldigt tidskrävande. När reservdelsspecialisten 
och konstruktören har gått igenom alla individuella komponenter som utgör en primärprodukt, 
resulterar det i en initial reservdelslista. Arbetsprocessen presenteras i Figur 20 som är döpt till 
’initial reservdelslista’.  
  
Det betyder att i dagsläget förlitar sig företaget väldigt mycket på den kunskapen som 
reservdelsspecialisten och konstruktören har. Reservdelsspecialisten och konstruktören 
förlitar sig i sin tur mycket på erfarenheter från liknande föregående primärprodukter när de 
skapar den initiala reservdelslistan. De jämför reservdelarna av den nya primärprodukten med 
sina redan marknadsförda liknande produkter, för att se vilka reservdelar som efterfrågas i 
dagsläget och hur efterfrågan för dessa liknande reservdelar har sett ut historiskt. Redan vid 
det här stadiet i processen, är det reservdelsspecialisten uppgift att planera och markera vilka 
reservdelar förväntas att få en hög efterfråga. Detta görs för att arbeta mer proaktivt, samt för 
att kunna förbereda de blivande leverantörerna, så tidigt som möjligt för att möta den efterfråga 
som förväntas uppstå. Från det här steget fortsätter sedan processen vidare till andra steg i 
processkartan som heter ’leverantörsval & dokumentation’ som inte tas upp i den här studien.  
 
Efter flertal steg i processkartan återkommer projektet till avdelning ’reservdelar och tillbehör’ 
och reservdelsspecialisten, detta representeras av den högra röda kvadraten i Figur 20. I steget 
’slutgiltiga reservdelslistan’ återkommer projektet till reservdelsspecialisten och målet blir då 
att färdigställa den slutgiltiga reservdelslistan. Ändringar kan ha uppkommit i de föregående 
processtegen, som gör att den slutgiltiga reservdelslistan skiljer sig från den initiala 
reservdelslistan. Ändringar som kan ha uppkommit under tiden kan till exempel vara att 
företaget har valt att byta underleverantör för vissa komponenter och därmed kan designen 
eller funktionen ha ändrats.  Reservdelsspecialisten måste då gå genom alla ändringar en efter 
en, för att utvärdera om ändringarna är genomförbara eller inte  
 
Samtidigt som den slutgiltiga reservdelslistan bestäms ger reservdelsspecialisten även förslag 
på en förväntad efterfråga och lagervolymer till distributörerna, återförsäljarna och företagets 
egna lager. Reservdelsspecialistens uppgift är att försöka förutse och prognostisera efterfrågan 
för reservdelarna under det första året efter produktlansering, då produkten befinner sig i 
introduktion- och tillväxtfasen enligt Levitt (1965). Detta gör företaget för att snabbt kunna få 
ut reservdelar på marknaden vid samma tid som primärprodukten börjar säljas till kunder, och 
därmed börja jobba mer proaktivt med reservdelar. När alla ändringar är godkända av 
reservdelsspecialisten, överlämnas den slutgiltiga reservdelslistan vidare i processkartan där 
bland annat försäljningsstarten planeras. Efter år ett så tar planeringsavdelningen över mycket 
av uppgiften med att planera och prognostisera reservdelsbehovet ute på marknaden. 
 
Problem kan uppkomma även efter att primärprodukter har lanserats, vilket kan resultera i 
ändringar i reservdelslistorna. Ändringar av primärprodukten kan till exempel vara att 
                                                             
8BOM (Bill Of Material) - I BOM-listan återfinns samtliga artiklar som använts vid 
sammansättning av primärprodukten. 
9 CAD (Computer Aided Design) - är ett datorprogram som använd för att skapa en modell och 
ritningar av produkter 
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företaget insett att primärprodukten fått ett så kallat Barnsjukdom. Barnsjukdomar benämns 
sådana fel som uppkommer frekvent när primärprodukten använts av kunder i verkligheten, 
som företaget inte kunnat förutse och eliminera vid utvecklings- och testfasen.  Sådana 
barndomssjukdomar rättas då snabbt till av företaget genom att konstruera om de 
komponenten som genererar felet, för att sedan kunna byta ut komponenten i 
primärprodukterna. Detta medför att i introduktion och tillväxtfasen för primärprodukten kan 
det förekomma ändringar för reservdelar och det i sin tur skapar ersättningskomponenter för 
reservdelar. Vilket sedan måste kontrolleras och ändras av reservdelsspecialisten manuellt i 
affärssystemets reservdelslistor. 
 
Även ändringar som tillbehör till primärprodukten eller att företaget väljer släppa nya 
komponenter till nuvarande primärprodukter kräver ändringar i reservdelslistorna. Detta för 
att ge kunderna möjligheten att uppgradera eller anpassa sin nuvarande primärprodukt.  
 
Oavsett anledning till varför nya reservdelar uppkommer, så måste reservdelsspecialisten gå 
tillbaka och göra ändringar i de redan släppta reservdelslistorna för primärprodukterna. I 
dagsläget görs dessa ändringar i reservdelslistorna cirka en gång om året för alla 
primärprodukter. Det leder till att mycket manuellt arbete måste utföras för att hålla 
reservdelslistorna aktuella. Även för sådana primärprodukter som börjar närma sig 
nedgångsfasen i produktlivscykel.  
 
Mycket tid går även åt att kontrollera att de nya reservdelarna är bakåtkompatibla, då vissa 
reservdelar kan ha ändrats flertal gånger och löper då risken att inte passa till original 
primärprodukten. Det kan även finnas tillfällen då reservdelar fått nya reservdelsnummer och 
då måste de gamla reservdelsnumren kopplas till det nya reservdelsnumret, även om själva 
reservdelen inte har ändrats.       

4.3  Företagsdata  
Husqvarna har bidragit med dokumentstudie för att författarna skulle kunna få sig en bild av 
hur de olika reservdelslistorna kan se ut och i vilken omfattning av reservdelar företaget måste 
handskas med. Dokument som gavs var i form av olika Excel filer där historiskt data som bland 
annat försäljningssiffrorna, reservdelsnummer, interna inköpspriser för reservdelar, vilken 
underleverantörer reservdelarna kommer ifrån och annan relevant information från företagets 
affärssystem. På grund av att företagets data är sekretessbelagt, så presenteras bara ett 
modifierat exempel på hur Excel filerna ser ut återfinns i Tabell 3. Men korrekt data från 
fallföretaget har använts som underlag för slutsatserna i studien. 
 
Tabell 3 Exempel på Företagsdata 

 

  

  

Part
# 

Descrip-
tion 

Created Supplier 
name 

Country 
name 

Lead-
time 

Price 
qty 

Stock 
price 

Qty on 
hand 

1 MAIN  2010-01-04 Supplier X UK 30 1 50 100 

2 BASE 2010-01-09 Supplier Y China 30 1 100 40 

         

Part
# 

Stock 
Value 

Man. safety 
stock 

Suppliers 
Part# 

Net 
weight 

Dem 16 
Jan 

Dem 16 
Feb 

Dem 16 
Mar 

Dem 16 
April 

1 5000 5 00–01234 0,2 0 10 40 5 

2 4000 0 22–1234 0,3 2 4 0 1 
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5. Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att analysera insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk.  

5.1 Koppling mellan syfte, frågeställningarna och analys 
För att kunna besvara syftet så utförligt som möjligt har den brutits ner till tre frågeställningar 
som i sin tur analyserats var för sig separat. Se Figur 21 
 

 
Figur 21 Koppling mellan syfte, frågeställningarna och analys 

5.2 Analys av frågeställning ett 
Som det går att utläsa i föregående kapitel ’Empiri’ hur reservdelsframtagningsprocessen ser ut 
i dagsläget, så syns det att fallföretaget arbetar väldig kvalitativt med att utvärdera och 
bestämma vilka komponenter av en produkt som ska erbjudas som reservdelar till kund. Det 
som framkommer av både intervjuer och dokumentstudier är att det finns enormt stora 
kvantitet av reservdelar som reservdelsspecialisterna måste hantera. För att kunna jobba med 
reservdelar proaktivt, som företaget själva vill i framtiden. Har fallföretaget nu insett att 
reservdelsspecialisterna inte kan lägga samma fokus på alla individuella reservdelar utan måste 
identifiera viktiga nyckelkomponenter som företaget anser ha mest strategisk betydelse. För att 
hitta dessa nyckelkomponenter kan reservdelsspecialisten ta hjälp av olika 
klassificeringsmetoder. Enligt Roda et al. (2014) finns det flertal olika klassificeringsmodeller 
av olika komplexitet som används i dagsläget inom olika branscher. Men enligt Bacchetti och 
Saccani (2012) finns det alltid en risk att klassificeringsmodeller snabbt kan bli överväldigad 
och svårhanterliga ju mer data som inkluderas i modellerna.  
 
Det som författarna tolkar ifrån reservdelsframtagningsprocessen är att flera olika 
klassificeringsmodeller används utan att de involverade individerna är medvetna om det själva. 
Sådana kvalitativa enkelklassificeringsmodeller som VED (Bacchetti & Saccani, 2012) används 
omedvetet när reservdelsspecialisten och konstruktören tillsammans går genom komponent 
efter komponent för att bestämma om en komponent ska lanseras som reservdel eller inte.  
                   
En annan enkel klassificeringsmodell som används utan vetskap av reservdelsspecialisten är 
FSN-metoden av Cavalieri et al. (2008) när reservdelsspecialisten studerar hur efterfrågan av 
liknande reservdelar har sett ut historiskt på liknande primärprodukter, för att redan från 
initial reservdelslista markera ut reservdelar som förväntas få stor efterfråga.  
 
Från den presenterade dokument från företagets datasystem kunde författarna även se att 
kvantitativ ABC-enkelklassificeringsmodell presenterad i Ishizaka et al. (2018) artikel används 
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efter att primärprodukten och reservdelarna lanserats. I syfte att kontrollera frekvensen av hur 
ofta företaget har beställt reservdelar från underleverantörer. 
 
Med hjälp av den här informationen kan en slutsats dras att företaget använder sig av flera olika 
enkla klassificeringsmetoder som är både är kvalitativa och kvantitativa, men att i 
reservdelsframtagningsprocessen på fallföretaget saknas ett systematiskt arbetssätt för att 
klassificera reservdelar. 
 
Som Hu et al. (2018) anmärker efter att genomfört en granskning av operativ forskning inom 
ämnet reservdelshantering, att de flesta enkelklassificeringsmetoder tenderar att klassificera 
reservdelar bara efter ett enda kriterium med tre klassificeringsgrupper. Vanligtvis efter den 
årliga kostnaden för en reservdel. Det är vanligt att gruppera reservdelar i någon form av 
klassificeringsmetod, men ett dilemma med enkelklassificeringsmetoder är att klassificering 
efter bara ett enda kriterium inte räcker för reservdelshantering. Speciellt för företag som 
hanterar tusentals reservdelar kontinuerligt.  
 
Därför anser (Bacchetti & Saccani, 2012; Chen & Chen, 2016; Hu et al., 2018; Ishizaka et al., 
2018) att enkelklassificering inte kan inkludera den mängd data som behövs för 
reservdelshantering, genom att bara inkludera ett kriterium som består av tre 
klassificeringsgrupper. Istället anser de att någon form av multiklassificeringsmetod bör 
användas. I en arikel där fyrtioåtta olika artiklar som berörde ämnet multiklassificering 
granskats går det att utläsa att inför varje ny artikel, skapats det en ny unik metod av 
multiklassificeringsprincipen Roda et al. (2014). Detta har lett till en stor mängd olika 
variationer av klassificeringsmetoder. Anledningen till den stora mängden visade sig enligt 
Roda et al. (2014) vara att det sällan finns en klassificeringsmetod som passar alla typer av 
företag och alla olika processer som finns inom dessa olika företag. Det har lett till väldigt 
många variationer av metoder som härstammar från multiklassificeringsprincipen. 
 
För att identifiera just vilka kontrollegenskaper som fallföretaget i studien ansåg vara väsentliga 
att använda i en klassificeringsmodell, har författarna tillsammans med reservdelsspecialisten 
använt sig av Huiskonen (2001) och Roda et al. (2014) artiklar. Artiklarna användes som 
underlag för en diskussion, under en intervju som mål för att gemensamt komma överens om 
vilka kontrollegenskaper som ansågs vara de viktigaste för utformning av modellen. Bland de 
kontrollegenskaper som betraktades, var komponentvärde, efterfrågemönster, vilka 
konsekvenser brist av en reservdel kan leda till, om reservdelen är funktionskritisk eller ej, 
kategorisering av vilken plattform som används vid försäljning av reservdelar, samt hur specifik 
en reservdel är, till exempel om reservdelen bara används i en specifik produkt eller i flera olika 
primärprodukter.  
 
Under diskussionen så eliminerades många av de olika kontrollegenskaper som tas upp av Roda 
et al. (2014). Bland annat så eliminerades konsekvensen ledtid, då den ansågs av 
reservdelsspecialisten vara irrelevant vid reservdelsframtagningsprocessen, utan har större 
betydelse vid reservdelshantering. Även kontrollegenskapen, vad brist av en reservdel kan leda 
till som är en av den mest använda kontrollegenskapen i artikel av Roda et al. (2014) valdes 
bort, då fallföretaget av garantiskäl i regel behöver kunna erbjuda samtliga reservdelar till sina 
kunder. Däremot kontrollegenskapen, vilken plattform reservdelar ska säjas på och om 
reservdelen är funktionskritisk eller ej, ansågs av reservdelsspecialisten på fallföretaget vara 
viktiga aspekter och diskuterades vidare på djupet. Men till slut bestämdes att dessa egenskaper 
kan bli aktuella i framtiden att klassificera utefter men att i dagsläget valdes samma 
kontrollegenskaper som Jouni et al. (2011) använt i sin studie för att utvärdera modellen. På 
samma sätt som Jouni et al. (2011) gjort i sin studie kan modellen anpassas för att kontrollera 
servicenivå och leveranssäkerhet. 
 
Som Jouni et al. (2011) själva skriver i sin artikel, om modellen som de skpatat för att kunna 
vara genaraliserbar så behöver användaren av modellen bestämma vilka värden som ska 
användas som gränser för att kategorisera olika grupper. Till exempel, vilket värde användaren 
anser är gränsen för att klassicicera materialpriset mellan högt pris och lågt pris. För vilka 
gränser författarna skulle använda vid klassificering bestämdes det i samverkan med 
reservdelsspecialisten under en intervju, gränserna som bestämdes då var materialpris, vad 
fallföretaget ansåg vara låg efterfråga och hög efterfråga då grupp ett som saknar efterfråga 
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enkelt kunde identifigeras med hjälp av dokumentstudien som fallföretaget presenterat tidigare 
och vilka värden som skulle användas för att urskilja efterfrågemönster. 
 
På liknande sätt som Roda et al. (2014) beskrev; att det skapas en unik modell för varje studie, 
kommer den här studien använda sig av multiklassificeringsprincip i grunden men kommer att 
anpassa en modell för fallföretaget. Modellen i  Figur 22 härstammar ifrån en artikel skriven av 
Jouni et al. (2011). En av anledningarna till att den här modellen valdes av författarna, var att 
fallföretaget i Jouni et al. (2011) den utfördes också var ett större internationellt företag som 
ville förbättra sin försörjningskedja för reservdelar. Detta upplevdes av författarna vara väldigt 
snarlik studiens fallföretg. Där båda företag anser att, istället för att öka lagernivåerna, för att 
uppnå bättre servicenivåer, kan stora förbättringar uppnås genom att jobba proaktivt med 
reservdelshantering.  
 

 
Figur 22 Efterfrågan kategorisering (Jouni et al., 2011) 

 
Anpassningarna som författarna har valt att göra jämfört med modellen som Jouni et al. (2011) 
skapat, berodde främst på att fallföretaget i studien även var intresserade av att klassificera 
reservdelar med lågt materialpris som har hög efterfråga. Det är ett steg som inte utfördes av 
Jouni et al. (2011) på grund av att ledningen på deras fallföretag ville fokusera främst på 
reservdelar med högt materialpris. Därmed ser den modifierade klassificeringsmodellen som 
har använts i den här studien ut enligt Figur 23.  
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Figur 23 Studiens modell baserat på Jouni et al. (2011) klassificeringsmodell 

 
För att kunna klassificera reservdelarna med hög efterfråga i tre olika efterfrågemönster 
användes normalfördelning och standardavvikelse enligt Vännman (2015). Efterfrågan som 
användes för att klassificera reservdelar var uppdelade månadsvis då författarna ansåg att detta 
gav tillräckligt bra uppfattning om efterfrågemönstret för de olika artiklarna. Först räknades 
medelvärde, standardavvikelse samt skillnaden mellan order storlekarna ut för varje unik 
reservdel. För att sedan med hjälp av normalfördelning, order storleks skillnaden, 
standardavvikelse och gränserna bestämda tidigare, dela in alla reservdelar i olika intervaller. 
Uträkningarna utfördes med hjälp av Microsoft Excel eftersom om uträkningar skulle utföras 
manuellt skulle det blivit ohanterligt på grund av den stora antalet reservdelar.  
 
Reservdelarna som har låg standardavvikelse indikerar på ett stabilt efterfrågemönster. För 
reservdelar med hög standardavvikelse men med jämna order storlekar hamnar i gruppen med 
ostabilt efterfrågemönster. I efterfrågemönstret sporadisk hamnar reservdelar med hög 
standardavvikelse och stora skillnader i order storlek. Detta är utfört på ett liknande sätt som 
Jouni et al. (2011) gjorde i deras klassificering. En fördelning i procentform om hur 
fallföretagets reservdelar är klassificerade presenteras också i Figur 23.  

5.3 Analys av frågeställning två 
De klassificerade grupper som skapades med hjälp av den modifierade modellen i studien kan 
användas till flera olika nyttoområden, några av dem presenteras nedan. 
 
Från beskrivningen av reservdelsframtagningsprocessen kan det utläsas att 
reservdelsspecialisten och konstruktören lägger mycket tid på att kvalitativt utvärdera alla 
individuella komponenter av en primärprodukt. Med hjälp av den modifierade modellen och 
de klassificerade grupperna kan strategiskt viktiga komponenter identifieras. För att bestämma 
vilka komponenter som ska prioriteras mer än andra, kan teorin om servicenivå enligt 
Armstrong (1985) användas. Som Armstrongs teori påstår, ökar kostnaderna exponentiellt ju 
högre servicenivå som försöks uppnå. Därmed blir kostnaderna alldeles för höga om företaget 
ska hålla en jämn hög servicenivå för alla reservdelar och klassificerade grupper. Därmed kan 
tiden som reservdelsspecialisten lägger på att utvärdera komponenter fördelas olika mellan 
olika komponenter.  
 
Men att sådana grupper i den modifierade modellen som innehåller strategiskt viktiga 
reservdelar bör tilldelas hög servicenivå. Likadant kan en lägre servicenivå tilldelas för sådana 
klassificerade grupper som inte innehåller strategiskt viktiga reservdelar (Inderfurth & 
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Mukherjee, 2008). Vilka reservdelar som företaget anser ha strategisk betydelse kan bero på 
olika aspekter. Aspekter som Inderfurth och Mukherjee (2008) rekommenderar att ta i 
beaktning vid val av servicenivå, kan vara hur viktig reservdelen är för primärproduktens 
funktion eller hur viktig primärprodukten är för kunden. I en av intervjuerna framkom det 
ytterligare en aspekt som kan tas med vid val av servicenivå. Aspekten syftar till risken av 
förlorad försäljning på grund av piratdelar.  
 
Ett annat sätt att kunna nyttja grupperna i den modifierade modellen vid 
reservdelsuppläggning kan vara att studera närmare på reservdelar från grupp ett som saknar 
efterfråga, med målet att hitta typer av reservdelar som historiskt inte har haft någon efterfråga. 
För att sedan kunna utvärdera kvalitativt om en ny reservdel av samma typ ska läggas upp eller 
inte vid skapandet av den initiala reservdelslistan. Det kan leda till att färre reservdelar behöver 
inkluderas vid reservdelsuppläggningsprocessen och därmed mindre reservdelar som behöver 
hanteras i framtiden. Däremot kan inte alla reservdelstyper från grupp ett avvecklas, utan 
informationen som erhålls måste ses som en urskiljning av vilka reservdelar som inte 
efterfrågas. Det kan finnas olika anledningar varför företag väljer att lagerhålla reservdelar som 
inte efterfrågas, sådana anledningar kan till exempel enligt Inderfurth och Mukherjee (2008) 
vara på grund av möjliga garantiärenden eller lagar som gör att reservdelen plötsligt kan 
efterfrågas i framtiden.      
 
En aktivitet som reservdelsspecialisten försökte att göra vid utvärdering av komponenter 
tillsammans med konstruktören, var att försöka markera sådana komponenter som förväntades 
få en hög efterfråga. Sådana reservdelar kan vara så kallade servicedelar10. Den modifierade 
klassificeringsmodellen kan användas av reservdelsspecialisten i efterhand för att kontrollera 
om de markerade reservdelar fått den efterfråga som förväntades. Då det enkelt går identifiera 
en reservdel från den modifierade modellen och se om reservdelen tillhör den förväntad grupp. 
Om reservdelen inte tillhör en grupp som var förväntad, kan bakomliggande anledningar 
identifieras kvalitativt. Likt Olhagres (2013) princip för prognostisering; att prognoser inte ska 
ersätta känd information. Exempel på en sådan bakomliggande anledning som kan identifieras, 
kan vara att kunderna väljer att köpa piratdelar på grund av prisskillnaden mellan företagets 
och piratdelens reservdel. I sådana fall kan justering av prissättning på reservdelen utföras, som 
är ett av stegen i företagets processkarta för reservdelsuppläggning. Trenderna för de olika 
reservdelarna inom en och samma grupp kan även jämföras för att identifiera reservdelar som 
har en avvikande trend enligt (Chapman et al., 2017). 
 
Prognostisering av efterfrågan för reservdelar är en viktig uppgift som reservdelsspecialisten 
utför vid reservdelsuppläggning, detta kommer att analyseras djupare i kommande avsnitt.  

5.4 Analys av frågeställning tre 
Från intervjuerna kan utläsas att företaget förlitar sig mycket på den kunskap som finns hos 
både konstruktören och reservdelsspecialisten samt även på data från äldre liknande 
produkter. För att reservdelsspecialisten ska kunna ge förslag till lagervolymer vid fastställning 
av den slutgiltiga reservdelslistan, förutsätter det att reservdelsspecialisten prognostiserar 
framtida efterfrågan för reservdelar. Det är just det här momentet som ofta kan leda till fel 
enligt Chapman et al. (2017) princip, att prognoser generellt är felaktiga. Då prognostisering 
aldrig kan förutse efterfrågan exakt så ökar risken att företaget antingen har för mycket 
reservdelar i lagret eller i ett sämre fall, inte tillräckligt med reservdelar i lagret (Chapman et 
al., 2017).  
 
Konsekvenserna med att ha för mycket reservdelar på lager, är hög kapitalbindning och ökade 
lagerhanteringskostnader (Inderfurth & Mukherjee, 2008). Konsekvenserna med för lite 
reservdelar på lager kan få följder att servicenivån sänks och leda till tappad försäljning och 
förlorade kunder (Björnerstedt, 2006). Därför finns det ett behov i fallföretaget av en modell 
där de kan klassificera reservdelar för att enklare identifiera vilka reservdelar som är strategiskt 
viktiga och kräver mer handpåläggning samt vilka lämpliga prognosverktyg finns det för att 
kunna prognostisera efterfrågan för de olika klassificerade reservdelarna. 
 

                                                             
10 Servicedelar är sådana reservdelar som byts efter ett visst intervall i samband med service av 
primärprodukten.   
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Det blir väldigt svårt att prognostisera framtida efterfråga för reservdelar i grupp ett som saknar 
historisk efterfråga, på grund av att de traditionella statistiska prognostiseringsverktygen 
använder sig av historisk data som grund för prognosen (Axsäter, 1991). Som beskrivet i 
’Empiri’ så måste fallföretaget i vissa fall lagerföra reservdelar som saknar efterfråga. 
 
I situationer där reservdelar saknar historisk efterfråga och inte förväntas få en ökad efterfråga, 
kan antalet reservdelar som ska lagerhållas dimensioneras med hjälp av SERV1 formeln enligt 
Olhager (2000). I det studerade fallet av reservdelsframtagningsprocessen, krävs det vissa 
modifieringar av formeln för att vara lämplig för situationen. Grunden, 𝑆𝐿 = 𝑘 ∗ 𝜎 förblir 
oförändrad men vid uträkning av (σ) krävs vissa modifiering och antaganden. 

𝜎 = (𝜎Q)' ∗ 𝐿𝑇+(𝜎RM)' ∗ 𝐷' 	→ 	𝜎 = 𝐿𝑇+(𝜎RM)' 
Då reservdelarna i grupp ett saknar efterfråga, elimineras efterfråga (𝐷') och 
standardavvikelsen (𝜎Q)'	för efterfrågan. Beroende på situationen och vilken data som finns 
tillgänglig, kan även standardavvikelse för ledtid (𝜎RM)' elimineras och endast den lovade 
ledtiden från leverantören användas. Exempelvis om ledtiden från leverantören är 15 veckor 
och den valda servicenivån för gruppen är satt till 80%=0,84 (0,84 är hämtad från 
normalfördelningstabell i bilaga 4) då blir den rekommenderade kvantiteten av reservdelar som 
ska lagerhållas följande: 
 

3,25 = 0,84 ∗ 15 
  
Formeln rekommenderar att ha ca. 3,25 reservdelar på lager för att uppnå 80% servicenivå, 
men användaren av formeln får då kvalitativt bestämma om det ska lagerhållas 3 eller 4 
reservdelar på lager.  Så länge efterfrågan fortsätter att vara noll, så kan även företaget använda 
sig av prognosmetoden, ’naivt tillvägagångsätt’ enligt Axsäter (1991).  
 
För de resterande grupperna finns det fem olika principer som ska tas hänsyn till 
prognostisering enligt Chapman et al. (2017) och Olhager (2000) .   
 
En av principerna för prognostisering enligt Chapman et al. (2017) är att prognostisering är 
säkrare för produktgrupper eller produktfamiljer. Därmed kan de olika klassificerade 
grupperna från den modifierade modellen användas även nu vid prognostisering av efterfrågan 
för första året, som ingår i arbetsuppgiften vid reservdelsframtagningsprocessen.  
 
Prognossäkerheten avtar med tiden enligt Chapman et al. (2017), där med blir det viktigt att 
rätt historiskt data används. Beroende på vilken tidshorisont prognosen är avsedd för, kan 
inspiration hämtas från prognosmetoden, ’medelvärde’ och ’glidande medelvärde’ (Axsäter, 
1991) till att välja ut rätt antal tidsperioder. Begränsningarna finns vid tillgången av historiskt 
data, men att välja ut och prognostisera med rätt antal historiska perioder av data är kritiskt. 
Farorna med att välja för gammalt historiskt data, kan resultera i att onödigt mycket data som 
inte generera någon nytta används eller i värsta fall kan för gammalt data även vara missvisande 
för prognosen (Chapman et al., 2017).    
 
Som Chapman et al. (2017) påstår i principerna, att prognoser generellt är felaktiga vilket 
betyder att oavsett hur bra prognosmetoden som används är, kommer prognosen aldrig att 
kunna prognostisera efterfrågan exakt. Men för att kunna jobba proaktivt som fallföretaget 
önskar, krävs det att fallföretaget prognostiserar med så liten felmarginal som möjligt och det 
är viktigt att rätt prognostiseringsmetod används (Axsäter, 1991). Som för tillfället, när 
reservdelsspecialisten på fallföretaget ska rekommendera en förväntad efterfråga och 
lagervolymer, används inte någon bestämd prognostiseringsmetod utan i det flesta fall 
bestämmer reservdelsspecialisten volymerna med hjälp av erfarenhet.  
 
Enligt Axsäter (1991) finns det olika statistiska prognosmetoder som kan användas för att 
prognostisera framtida efterfråga med hjälp av historisk efterfrågedata. Val av vilken 
prognosmetod som är den bästa, beror på fall till fall och vilken typ av data som finns tillgänglig 
(Axsäter, 1991). Efter att författarna analyserat fallföretagets dokument, kom de fram till att 
både enkla och mer avancerade prognosmetoder kunde användas med hjälp av underlag som 
återfanns i dokumentstudien.  
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Till vilken grad av komplexitet prognosmetoden bör innehålla kan väljas i linje med den valda 
servicenivån för varje klassificerad grupp i den modifierade modellen. Det vill säga, ju högre 
servicenivå företaget har valt att ha för en grupp, desto mer avancerad prognostiseringsmetod 
bör användas. Enligt Chapman et al. (2017) kan prognosmetoden exponentiell utjämning brytas 
ner till olika beståndsdelar där bara den slumpmässiga variationen till sist ej kan förutses, detta 
leder generellt till en säkrare prognos. En utvärdering av hur avancerad prognosmetod som ska 
användas blir det upp till reservdelsspecialisten att bestämma. Men författarna anser efter att 
studerat dokumentstudien att en lämplig prognosmetod för prognostisering av att efterfråga 
vid reservdelsuppläggning är ’exponentiell utjämning’ enligt (Axsäter, 1991). Fördelarna som 
författarna ansåg med prognosmetoden var att ’exponentiell utjämning’ även är till grund för 
mer avancerade prognosmetoder. Detta gör att exponentiell utjämning enkelt kan utökas så att 
hänsyn kan tas till både trend och säsong enligt Chapman et al. (2017).  
 
Enligt Chapman et al. (2017) princip för prognostisering, borde varje prognos innehålla en 
förväntad felmarginal. För att kunna urskilja en så säker felmarginal som möjligt vid 
prognostisering, kan formeln för sannolikhet för normalfördelningar användas (Vännman, 
2015). Med hjälp av formeln, servicenivån för varje grupp och information uträknat i tidigare 
steg, tillsammans ta fram ett mått som kan användas som gränser för den förväntade 
felmarginalen. För uträkningen av gränserna används formel: 
 

𝑋 = 𝜆 ± (	𝜎× 𝜉 ≤ 𝑥 ) 
 
𝜉 ≤ 𝑥  är ett mått på sannolikhet, omvandlad från procentform till tal med hjälp av tabellen i 

bilaga 4. (σ) står för medelstandardavvikelse för den klassificerade gruppen som togs fram vid 
klassificering av de olika grupperna när den modifierade modellen konstruerades. (𝜆) är den 
prognostiserade värdet som har prognostiserats med hjälp av en vald statistisk prognosmetod 
enligt (Axsäter, 1991).  
 
Den sista principen som Olhager (2000) nämner är att; man inte ska ersätta information som 
redan är känd. Sådan känd information kan vara att reservdelar inte exakt följer 
primärproduktens livscykel (Inderfurth & Mukherjee, 2008). Efterfrågemönster för de olika 
grupperna kan analyseras för att identifiera avvikelser för att sedan hitta anledningarna för 
dessa avvikelser. Även efterfrågemönster för de olika grupper kan jämföras med 
primärproduktens efterfrågemönster för att identifiera eventuella samband eller olikheter som 
sedan kan tydas till känd information för att kunna tas i beaktande för framtiden.   
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6. Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Som tidigare beskrevs i kapitel ’bakgrund’ och ’problembeskrivning’ så är effektivisering av 
reservdelshantering ett väldigt aktuellt område i dagens allt tuffare världskonkurrens. Därför 
var syftet med den här studien att undersöka och finna ett klassificeringsverktyg som kan 
underlätta beslutsfattande vid reservdelsuppläggning. För att besvara syftet, så kommer att 
studiens problemformuleringar diskuteras nedan. 

6.1.1 Vilket analysverktyg kan användas för att systematiskt klassificera reservdelar 
i olika grupper? 

Studiens analys av frågeställningen ett resulterade i att det analysverktyg för klassificering av 
reservdelar som fallföretaget bör använda sig av för att effektivisera sin reservdelsuppläggning, 
borde härstamma ifrån multiklassificeringsprincip så att tillräckligt mycket data som behövs 
enkelt kan inkluderas. Efter att ha utfört litteraturstudien, insåg författarna att området för 
reservdelshantering var väldigt stort och studiens omfattning begränsade att bara en av alla 
befintliga klassificeringsmodeller kunde utvärderas med hjälp av fallföretagets verkliga 
efterfrågedata för de olika reservdelar. Modellen härstammade ifrån en artikel skriven av Jouni 
et al. (2011), som med mindre modifieringar kunde enkelt appliceras för att klassificera 
företagets existerande reservdelar.  
 
I en av intervjuerna med reservdelsspecialisten på fallföretaget, bestämdes det att författarna 
skulle använda samma kontrollegenskaper som Jouni et al. (2011) använde i sin studie för att 
kunna utvärdera om modellen kunde appliceras på företagets befintliga data. Under intervjun 
där kontrollegenskaper diskuterades, visade reservdelsspecialisten även intresse att i framtiden 
klassificera reservdelar efter vilken typ av plattform reservdelarna skulle säljas. Att tillägga 
ytterligare en dimension på modellen ansågs av författarna vara relativt enkelt på grund av att 
vid Jouni et al. (2011) utökades modellen enkelt med ytterligare dimensioner för att kontrollera 
olika parametrar vid reservdelshantering. För att kunna utöka modellen med ytterligare en 
dimension som innehåller tre grupper; försäljning till privatkunder, försäljning till 
fackhandlare och försäljning digitalt. Möjligheten att enkelt kunna utöka modellen och lägga 
till ytterligare kontrollegenskaper uppskattades både av författarna och fallföretaget.  
 
Efter att författarna klassificerat fallföretagets reservdelar, blev det tydligt vilken typ av 
efterfrågan och efterfrågemönster de olika reservdelarna har. Modellen gav möjligheten att 
kontrollera varför reservdelarnas efterfrågemönster såg ut som den gjorde och det tillsammans 
med möjligheten att kunna räkna ut fördelningen av reservdelar i procentform gav även 
möjligheten att någon som inte är insatt i reservdelshantering enkelt kan få sig en inblick hur 
efterfrågemönster för reservdelar ser ut.   

6.1.2 Hur kan de klassificerade grupperna nyttjas vid reservdelsuppläggning? 
Användningsområdena för grupperna i klassificeringsverktyget som utvärderats i den här 
studien är många. I studiens analys presenterar författarna tre av dessa områden. Först, går 
modellen att utnyttja genom att bestämma olika servicenivåer för de olika grupperna och på så 
sätt kunna identifiera reservdelar som är strategisk viktiga. Detta eftersom det enligt 
(Inderfurth & Mukherjee, 2008) är för dyrt för företag att hålla samma servicenivå på alla 
produkter. På så sätt kan företaget fokusera mer på strategiskt viktiga reservdelar och bibehålla 
en hög servicenivå för de reservdelar som kunder köper mycket av.   
 
En annan användning som klassificeringsmodellen kan användas till är att finna reservdelar 
som inte har någon efterfrågan. Informationen är användbar då företaget kan ta kvalitativa 
beslut om nya liknande reservdelar ska läggas upp som reservdelar eller ej.  
 
Modellen kan även användas för att jämföra olika förändringar som uppstått i efterfrågan och 
efterfrågemönster för att kunna identifiera bakomliggande orsaker till dessa, för att kunna ta 
hänsyn till dessa orsaker i framtiden.   
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6.1.3 Hur kan efterfrågan prognostiseras för de olika klassificerade grupperna med 
hänsyn till servicenivå? 

Som beskrivet i analysen, är reservdelar som utgör grupp ett väldigt svårprognostiserade. Men 
den här studien har gett ett förslag till hur lagernivåer kan dimensioneras med hjälp av SERV1 
teori (Olhager, 2000). Dock fick författarna göra modifieringar i formeln för att kunna 
kompensera för avsaknad efterfråga.  
 
För de resterande grupperna gav studien förslag på både enkla och något mer avancerade 
prognostiseringsmodeller. För att kunna välja vilken prognosmetod som lämpar sig bäst för just 
vilken grupp, måste kvalitativa beslut tas av reservdelsspecialisten. Författarna 
rekommenderar att använda prognostiseringsmetoden ’exponentiell utjämning’, då den är 
relativt okomplicerad att användas. Prognosmetoden ’exponentiell utjämning’ går även att 
vidareutvecklas så att både trend och säsong kan tas i beaktning. Därmed kan prognostisering 
utföras mer exakt och komma närmare det riktiga utfallet. Men för att kunna ta hänsyn till att 
prognostisering aldrig kan prognostisera efterfrågan exakt, kan ett intervall i normalfördelning 
räknas med hänsyn till vilken servicenivå företaget har valt till varje klassificerad grupp.    

6.2 Implikationer 
Eftersom att det var fallföretaget själva som annonserade ut att de behövde hjälp med att se 
över hur de kan effektivisera deras reservdelshanteringsprocessen, tycker författarna att 
problemområdet är aktuell och den här studien bidar mycket till branschen.  
 
Efter att ha läst tidigare forskning inom området, upplevde författarna att det fanns ett stort 
behov av att applicera och utvärdera de olika modeller och teorier inom området 
reservdelshantering på verkliga fall. Även om modellen som utvärderats i den här studien blev 
väldigt fallspecifik, så går det precis som Jouni et al. (2011) skriver i slutsatsen av sin studie, att 
modellen lätt kan anpassas för olika branscher. Företag kan själva välja vad de tycker är viktiga 
aspekter som de vill klassificera sina produkter utefter. Precis så som den här studien gjorde 
kan kriterierna för att anpassa modellen bestämmas med stöd från Roda et al. (2014) artikel 
som även presenteras i Figur 9. 
 
Förutom att bara utvärdera en befintlig modell, undersökte den här studien även hur 
reservdelsklassificering kan användas för att upprätthålla en uppsatt servicenivå medans 
reservdelshanteringen rationaliseras. Detta genom att identifiera strategiskt viktiga reservdelar 
som kräver mer handpåläggning och tilldela dessa klassificerade grupper en högre servicenivå. 
Studien föreslog även olika prognostiseringsmetoder för reservdelar som klassificerades. Allt 
ifrån väldigt enkla prognosmetoder som kan användas för klassificerade grupper med låg 
tilldelad servicenivå till mer avancerade prognosmetoder som kan prognostisera efterfrågan 
säkrare för grupper med högre servicenivå.      
 
Resultatet av studien bidrar till att mer kunskap om fördelarna med att klassificera reservdelar 
identifierades och utvärderades. Studien undersökte även hur prognostisering av dessa 
klassificerade grupper kunde göras mer tillförlitlig. Den effektivisering av reservdelshantering 
som den här studien har fördjupat sig inom var tilltänkt från början att förbättra den 
ekonomiska hållbarheten med de begränsade resurser som fallföretaget har tillgång till. Men 
den här studien påverkar även social och miljömässig hållbarhet genom att färre reservdelar i 
framtiden behöver hanteras för att uppnå den förväntade kundtillfredsställelsen. Miljömässig 
hållbarhet som direkt kan kopplas till effektivisering av reservdelsflöden och reducering av 
reservdelar, är färre transporter och behovet av mindre naturresurser vid tillverkning av rätt 
reservdelar. Genom att hantera färre reservdelar, kan en förbättring av arbetsmiljö uppnås 
genom att skapa en meningsfull arbetssituation där resurser kan fördelas på de reservdelar som 
efterfrågas av kunderna. Genom att identifiera förbättrar av såväl ekonomisk, social, och 
miljömässig hållbarhet, bidrar den här studien till en hållbar utveckling.        

6.3 Metoddiskussion 
De metoder som den här studien har använt sig av; intervjuer, litteraturstudie och 
dokumentstudie har varit lämpliga för den här typen av deduktiv studie som utförts.   
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6.3.1 Intervjuer 
Intervjuerna utfördes som planerat ostrukturerat och på respondentens arbetsplats, vilket 
ledde till att under pågående intervjun diskuterades även saker som inte var primärsyftet med 
intervjun. Detta innebar att intervjuerna ibland tog längre tid än vad som först var planerat och 
även analysen av intervjuerna i efterhand tog längre tid. Däremot anser författarna att detta 
inte försämrade kvalitén av intervjun eftersom att författarna fick en djupare förståelse för 
fallföretagets nuvarande reservdelshanteringsprocess.  
 
Intervjuerna styrks också i och med att respondenterna fick själva bestämma när intervjuerna 
skulle genomföras, eftersom författarna spenderade mycket av tiden på plats hos fallföretaget. 

6.3.2 Litteraturstudie 
För att öka studiens trovärdighet användes triangulering av artiklar och bara ’peer review’ 
artiklar, i alla fall för de artiklar som hittades under sökningarna i databaserna, detta kravet var 
inte lika hårt på de artiklar som hittades med hjälp av ’snowballing’ tekniken. Det hade 
möjligtvis varit bra att göra, men författarna ansåg inte det var nödvändig. Eftersom författarna 
efter ett tag insåg att samma äldre artiklar refererades till frekvent. Studiens trovärdighet kan 
upplevas som kompromissad på grund av att vissa artiklar, som ansågs av författarna vara av 
intresse kunde inte kunde beställas från olika databaser av författarna inom en rimlig tidsram 
för studien. Även litteraturstudierna tyckte författarna var den svåraste metoden att hålla sig 
objektiv i, då det är lätt att favorisera vissa artiklar.  
 

6.3.3 Dokumentstudie 
Den dokumentstudie som studien har använt sig av kommer ifrån fallföretagets affärssystem. 
Det innebär att informationen som samlades in är trovärdig och autentisk mot den riktiga 
efterfrågan. Dock så gjordes dokumentstudien tidigt i studien och författarna visste då inte 
exakt vad för information som var relevant, det medförde att mer data samlades in än vad som 
var nödvändigt för studien.  
 
Fallföretaget har erbjudit all den information och data som författarna efterfrågat, så länge som 
sekretessavtalet inte bröts. Just av den här anledningen kunde inte författarna presentera den 
sanna informationen som erhölls ifrån Excel filerna, vilket kan leda till att trovärdigheten på 
studien kan upplevas som sänkt.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Som det diskuterats innan så är detta ett relativt nytt område som företag har lagt väldigt lite 
resurser på att effektivisera hanteringen och planeringen av reservdelar, jämfört med den 
forskning som det finns om produktionsplanering och effektivisering. Men från 
litteraturstudien framkommer det att det finns ett ökat intresse för effektivisering av 
reservdelshantering.  
 
Den här studien har likt andra studier (Bacchetti & Saccani, 2012; Chen & Chen, 2016; Hu et 
al., 2018; Ishizaka et al., 2018) kommit fram till att en multiklassificeringsmetod är ett lämpligt 
verktyg att använda i samband med reservdelsuppläggning.  
 
Klassificeringsverktyget kan sedan användas för flera olika syften vid reservdelsuppläggning. 
Inom reservdelsuppläggning ingick det även prognostisering som den här studien kunde ge 
förslag på metoder som kan användas tillsammans med klassificeringsmodellen. Men det går 
att utveckla modellen vidare så att servicenivån kan kontrolleras, så som Jouni et al. (2011) 
gjorde i sin artikel.  
 
Därför anser författarna efter att utvärderat modellen att Jouni et al. (2011) modell är ett 
passande verktyg som kan användas i samband med reservdelsuppläggningsprocessen. Och att 
det finns även möjlighet att utveckla modellen vidare för att inkludera mer data och kriterier 
än bara grundmodellen som utvärderades i den här studien. Författarna ansåg även att det var 
bra att modellen är så pass universell och borde testas på flera verkliga fall och olika branscher.     
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6.5 Vidare forskning 
Efter att ha utfört den här studien, har författarna nu insett att reservdelshantering är väldigt 
stort och aktuellt området. Den här studien har bara rört en väldigt liten del av 
reservdelsuppläggningsprocessen som är en del av reservdelshantering. Författarna har också 
insett att det finns ett stort gap mellan teorier och verkligheten som måste minskas för att 
företag ska kunna börja använda modeller som finns inom forskningsområdet.  
  
På grund av tidsbegränsningen och omfattningen av den här studien kunde författarna bara 
utvärdera en modell. Men en rekommendation för vidare forskning är att ställa olika modeller 
som finns inom området mot varandra för att finna den mest lämpade modellen för 
reservdelshantering.   
 
Men författarna rekommenderar även att samma modell som användes i studien appliceras 
ytterligare på flera verkliga fall, för att identifiera fler områden som modellen kan nyttjas.    
 
Den här studien var mestadels avgränsad till reservdelsframtagningsprocessen och studerade 
närmade på reservdelsuppläggningsprocessen och prognostisering av initial efterfråga. Ett 
område där mer forskning erfordras är skedet när reservdelar ska fasas ut.    
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervju 1 & 2-Nuläget 
Bilaga 2 Intervju 3-Modellen 
Bilaga 3 Intervju 4-Nuläge/Prognostisering 
Bilaga 4 Normalfördelnings tabeller 
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Bilaga 1 
Här presenterar några av de grund frågor och det områden som diskuterades under den första 
och andra intervjun. Då intervjun var av ostrukturerade i sin karaktär så användes inte frågorna 
exakt utan var mer av ett hjälpmedel för författarna så att alla områden kunde beröras under 
intervjun, följdfrågor ställdes under intervjuns gång. Tyvärr kan inte intervjun presenteras fullt 
ut på grund av sekretess. 
 
Områdena som diskuterade 

• Nuläge 
• Reservdelshanteringsprocessen 
• Bakgrund till varför avdelningen skapades 
• Framtida visionen med avdelningen 

Urval av frågor som ställdes 

1) Beskrivning av hur företaget är organiserad och vilka avdelningar ingår i de olika 
enheterna.  
 

2) Hur jobbar man med reservdelshanteringen i dagsläget?  
 

3) Tar man hänsyn till säsonger och trender i reservdelshanteringen? 
 

4) Hur fungerar det med garantitider och produkter på lager?  
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Bilaga 2  
I den tredje ostrukturerade intervjun presenterades först modellen som Jouni, et al. (2011) 
använt sig av samt de oilka kriter som Roda, et al., (2014) presenterade. Efter det så 
diskuterades det tillsammans med reservdelsspecialisten vilka kriterer som var mest lämpliga 
för fallföretaget. Likt intervjerna ovan så går det inte att presentera hela intervjun på grund av 
sektretessen.  
 
Områdena som diskuterade 

• Reservdelshanteringsprocessen 
• Vilka kriterier författarna tycke lämpades sig bäst 
• Användningsområdena för modellen som fallföretaget vill ha  

Urval frågor som ställdes och diskuterade 

1) Hur kan man anpassa modellen för att passa fallföretaget och de olika processer? 
 

2) Efterfrågan är något som anses viktigt, men ska modellen inkludera total efterfråga 
eller efterfråga per såld produkt (antal reservdelar/antal sålda produkter) 

 
3) Hur ska man klassificera de olika grupperna i stabil och ostabil efterfråga? 

 
4) Vad ska man använda sig av i ”x-axel” för att sammanställa modellen? 

Exempel som Jouni, Huiskonen, & Pirttilä har använt sig av i sin artikel. 
 
5) Ska modellen inkludera produktlivscykel på något sett?  

 
6) Är det aktuellt att kombinera modellen med olika prognostisering verktyg eller görs 

prognostisering med hjälp av något annat verktyg? 
 
7) Finns det nåt intresse av att försöka använda modellen till att kontrollera servicenivå 

för de olika grupperna i modellen?  
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Bilaga 3 
Efter den tredje intervju så kom författarna och reservdelsspecialisten fram till att 
prognostisering var ett användningsområde som modellen skulle kunna underlätta. Därför 
hölls en fjärde ostrukturerad intervju där prognostisering och framtidsprodukter presenteras. 
På grund av den mycket känsliga naturen av intervjun så kan inte mer sägas i rapporten.  
 
Områdena som diskuterade 

• Reservdelshanteringsprocessen 
• Prognostisering 
• Framtidsprodukter  
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Bilaga 4 
 
Normalfördelningstabell 

 
 
Normalfördelningen kvantiler 

 

 


