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Abstract
Purpose – The purpose of this study was to “…examine how procurement of spare parts could
be more efficient, by using multiple classification aspects”. To accomplish this, three research
questions were formulated:
1. Which aspects are important during procurement of spare parts?
2. How can spare parts be classified by these aspects?
3. Which procurement strategies can be applied to the different classes of spare parts?
Method – The study was designed as a case study where the aim was to study a case company’s
processes in a natural environment. The data of the study were collected via a document study
and three interviews with administrative personnel and used with previous academic literature.
Findings – Both theory and the empirical data pointed towards the same aspects to take into
consideration while procuring spare parts; criticality, lead time, demand and cost. The spare
parts could with these four aspects be allocated a category by using multiple methods
combined into a single multi-classification model. After classification, modelling of different
procurement strategies with appropriate stock policies, lot sizing, order points and
monitoring methods for every category was made possible, to make the inventory
management more efficient
Implications – The results of the study show a possible combination of aspects to perform a
multi-classification based on criticality, lead time, demand and cost. Such a classification can
help companies that are heavily dependent on spare parts to know which spare parts should be
focused on more in the acquisition process.
Limitations – The study only studied one case company, which reduces the generalizability
of the result. The case company was also in the maintenance branch which implied that spare
parts were used to maintain customers’ products and not own equipment.
Keywords – Procurement, Inventory, Multi-classification, ABC-analysis, FSN-analysis, VEDanalysis, EOQ, Spare part, Maintenance

i

Sammanfattning
Syfte – Syftet med studien är ”…att undersöka hur anskaffning av reservdelar kan
effektiviseras, utifrån multipla klassificeringsaspekter”. För att besvara syftet har tre
frågeställningar formulerats:
1. Vilka aspekter är viktiga vid anskaffning av reservdelar?
2. Hur kan reservdelar klassificeras utifrån aspekterna?
3. Vilka anskaffningsstrategier kan tillämpas på de olika kategorierna av reservdelar?
Metod – Studien utfördes som en fallstudie där målet var att studera ett fallföretags processer
i deras naturliga sammanhang. Studiens data insamlades via en dokumentstudie samt tre
intervjuer med administrativ personal vilket användes tillsammans med tidigare akademisk
litteratur.
Resultat – Både tidigare teori och insamlad empiriska data pekade på fyra aspekter att
beakta vid anskaffning av reservdelar; kriticitet, ledtid, efterfrågan och kostnad.
Reservdelarna kunde utefter de fyra beskrivna aspekterna separat tilldelas en klassificering,
där flera metoder kombineras till en multiklassificering-modell. Efter klassificering
möjliggjordes utformningen av olika anskaffningsstrategier med lämpliga lagerpolicyers,
partiformningsmetoder, orderpunkter och övervakningsmetoder för diverse kategori, för att
effektivisera lagerstyrningen.
Implikationer – Studiens resultat visar en möjlig kombination för att utföra en
multiklassificering baserad på kriticitet, ledtid, efterfrågan och kostnad. En sådan
klassificering kan hjälpa företag som är starkt beroende av reservdelar att veta vilka reservdelar
som mest fokus bör läggas på i anskaffningen.
Begränsningar – Studien innefattade enbart ett företag vilket reducerar dess
generaliserbarhet. Fallföretaget var dessutom I underhållsbranschen vilket medförde att
reservdelar användes till att underhålla kunders produkter och inte egen utrustning.
Nyckelord – Anskaffning, Lagerstyrning, Multiklassificering, ABC-analys, FSN-analys, VEDanalys, EOK, Reservdel, Underhåll
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Introduktion

Följande kapitel beskriver inledningsvis en teoretisk bakgrund till studien, följt av en
avsmalning till en problembeskrivning. Vidare bryts detta sedan ner i en presentation av
studiens syfte och frågeställningar. Studiens omfång och avgränsningar diskuteras, där fokus
ligger på de sekretessbelagda delarna av rapporten. Avslutningsvis presenteras rapportens
disposition.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Under de senaste årtiondena har hantering av reservdelar fått en allt större vikt inom
litteraturen (Molenaers, Baets, Pintelon & Waeyenbergh, 2012). Sedan 1990, då en push-taktik
låg i fokus, har västvärlden gått mot ett större fokus på kundens användning av produkten och
däribland ingår reparation, uppgraderingar, underhåll och support vilket har ökat vikten av att
kunna erbjuda reservdelar (Cohen, Agrawal & Agrawal, 2006). Vid en konferens diskuterade
Turpela och Lehtinen (2016) hur reservdelslogistik och -optimering har en grundläggande roll
i utveckling av både tillförlitliga och kostnadseffektiva verksamheter. Ferreira, Maganha,
Magalhaes och Almeida (2018) diskuterar att hantering av reservdelar kan ses som en enkel
uppgift, men att det finns speciella aspekter som skapar svårigheter med detta.
Molenaers et al. (2012) argumenterar för att reservdelshantering är komplexa uppgifter, då
dessa ofta hör till underhålls-aktiviteter. Roda, Macchi, Fumagalli och Viveros (2014) lyfter
vikten av att ha tillgång till reservdelar när behov uppstår, men även att detta kan medföra höga
kostnader som resultat. Dessvärre är prognostisering för anskaffning av reservdelar en av de
största utmaningarna som försörjningskedjor står inför (Boylan, Syntetos & Karakostas, 2008;
Eaves & Kingsman, 2004) då detta är komplexa uppgifter som involverar ett stort antal artiklar
(Bucher & Meissner, 2011; Sani & Kingsman, 1997) med fluktuerande ledtider (Hu, Boylan,
Chen & Labib, 2018; Rahdar, Wang & Hu, 2018), oberoende och oftast låg efterfrågan (Boylan
et al., 2008; Eaves & Kingsman, 2004) eller ingen efterfrågan alls (Martin, Syntetos, Parodi,
Polychronakis & Pintelon, 2010). Detta går i linje med Bošnjaković (2010) som tar upp att
många företag upplever problemet att reservdelar hinner bli utdaterade innan användning
vilket leder till orealistiskt höga kostnader för lagring som inte kan rättfärdigas. Masudin och
Yandeza (2018) har hittat att företag som har varit aktiva i över 15 år, kan ha över 50% obsoleta
artiklar i lager av den totala mängden lagerförda artiklar. Detta skapar enligt Boylan et al.
(2008) ett behov av att kategorisera reservdelar och använda olika metoder för anskaffning av
de olika kategorierna.
I en studie av Bacchetti och Saccani (2012) hade de flesta studerade fallföretagen använt ABCmetoden vid kategorisering av reservdelar; detta går i linje med Cohen, Zheng och Agrawals
(1997) studie, som visade att 11 av 12 företag använde sig av en ABC-metod samt att 8 av 12
använde sig av ekonomisk orderkvantitet (EOK) för beräkning av orderkvantiteter. Zhang,
Hopp och Supatgian (2001) beskriver ABC-metoden som simpel, men att det finns två
huvudsakliga anledningar till att den inte alltid är så effektiv. För det första klassificerar den
traditionella ABC-metoden artiklar baserat på försäljningspriser vilket tenderar att allokera en
stor del av kapitalinvesteringar till dyra artiklar. För det andra, som även Bacchetti och Saccani
(2012) diskuterar, behandlar kategorisering enligt en traditionell ABC-metod endast
efterfrågan och missar andra relevanta kriterier som kostnad, väsentlighet, säsongsbaserad
variation i efterfrågan, reparerbarhet, anskaffningsledtid, leveranstid, planeringshorisont,
pris, lagerhållningskostnad samt orderkostnader (Fortuin & Martin, 1999) och bristkostnader
(Roda et al., 2014).
För att undvika att missa relevanta aspekter vid klassificeringar av reservdelar föreslår Roda,
Macchi, Fumagalli och Viveros (2012; 2014) användning av multiklassificeringar, där
kombinationer av flera aspekter tilldelar reservdelar sin klassificering. Enligt Ferreira et al.
(2018) är metoder som innehåller multipla kriterier vid klassificering ett bra verktyg att
använda när verksamheten bygger på användning av reservdelar i underhållande syfte.
Bacchetti och Saccani (2012) anser att det saknas fallstudier som fokuserar på
implementeringen av olika klassificeringsmetoder för reservdelar hos företag, vilket skulle både
kunna identifiera men även skapa underlag för att analysera praktiska problem som kan uppstå
vid implementering av olika metoder.
1

Introduktion

1.2 Fallföretaget
Företaget har stora problem i anskaffningsprocessen, där både kostnad, efterfrågan av
reservdelar samt ledtiderna vid beställningar av dessa är väldigt varierande. Därför vill man
införa ett nytt system för anskaffning där osäker åtgång och varierande ledtider finns
inräknade, för att säkerställa att rätt material finns lagerfört i företagets lagerlokaler när behov
för användning uppstår. Idag beställer företaget in reservdelar baserat på erfarenhet utan
tydliga riktlinjer för hur och när beställningar bör ske.

1.3 Syfte och frågeställningar
Vikten av pålitliga anskaffningskällor med korta ledtider och en stabil tillgång växer i branscher
där reservdelar spelar en stor roll i den dagliga verksamheten. Syftet med studien formuleras
därmed till att:
“Undersöka hur anskaffning
klassificeringsaspekter.”

av

reservdelar kan effektiviseras, utifrån multipla

Då reservdelar ofta förknippas med varierande anskaffningsledtider och efterfrågan, kan detta
försvåra anskaffningsprocessen för företag med hög användning av reservdelar. Därför
formuleras den första frågeställningen enligt följande:
F1: Vilka aspekter är viktiga vid anskaffning av reservdelar?
Företag kan behandla tusentals reservdelar, i både olika mängder och med varierande frekvens.
Därför formuleras den andra frågeställningen enligt följande:
F2: Hur kan reservdelar klassificeras utifrån aspekterna?
Då en varierande efterfrågan kan resultera i att vissa reservdelar kan efterfrågas varje vecka,
medan vissa kan efterfrågas med månaders eller flera års mellanrum formuleras den slutliga
frågeställningen:
F3: Vilka anskaffningsstrategier kan tillämpas på de olika kategorierna av reservdelar?

1.4 Avgränsningar
Studien är avgränsad då den endast berör anskaffningsprocessen och lagerstyrning för ett
underhållsföretag där alla artiklar som köps in är reservdelar till produkter som ska underhålls
åt kund. Begreppet “reservdelar” i denna rapport betyder därmed inte, som i många andra fall,
reservdelar till verksamhetens eget underhåll utan syftar snarare till reservdelar som används i
tjänst för att reparera andra verksamheters produkter.
Inledningsvis startade processen med 1671 artiklar, dessvärre hade inte alla artiklar fullständig
information. 53% av artiklarna saknade dokumenterade ledtider, 57% saknade lagervärde och
1% förbrukades i meter eller liter. Artiklarna som saknade någon form av information, samt de
artiklar som förbrukades i meter och liter valdes att exkluderas från dokumentet och vidare
analys för studien. Det resulterade i att 32% (536) av ursprungsartiklarna kvarstod.
Anledningen till att artiklar utan fullständig information exkluderades istället för att
kompletteras, var att det skulle krävas ett arbete där kontakt med företagets avdelning på annan
ort hade krävts och med den mängd som exkluderades, ansåg fallföretaget att detta arbete inte
var genomförbart inom tidsramen för rapportens utförande.
Företaget som studien genomfördes hos valde att belägga företagets namn samt bransch under
ett sekretessavtal, då de ansåg att företaget blir för lätt att identifiera med den information som
ingår i rapporten. Därför innehåller rapporten varken företagets namn, geografiska position,
deras kund eller den specifika bransch de är verksamma inom. Produktvärden, lagernivåer och
ledtider bygger på riktiga data från företaget, men presenteras med modifierade artikelnummer och namn. Vidare har företaget även bett att rapporten inte nämner vilka slags
produkter de underhåller åt kunds räkning.
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1.5 Disposition
I figur 1 nedan presenteras rapportens disposition med ett kort stycke om vad varje del
innehåller.

Figur 1 - Rapportens disposition
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I följande kapitel presenteras den insamlade teori som studien bygger på. Då fallföretaget
arbetar med underhåll med reservdelar och finner anskaffning och övervakning av lagernivåer
utmanande, handlar första delen om lagerstyrning av reservdelar. Här lyfts fördelar med
effektiv lagerstyrning, samt det utmaningar som medföljer detta. Vidare presenteras viktiga
aspekter vid anskaffning av reservdelar, då en stor del av den studerade litteraturen lägger vikt
på att anskaffning av reservdelar skiljer sig mot andra artiklar. Några av de identifierade
aspekterna förklaras djupare, då dessa spelar en viktig roll i studien. Slutligen presenteras
klassificering av reservdelar samt argument för att använda multipla aspekter vid
genomförande. Här presenteras även metoder för att klassificera efter kostnad, efterfrågan,
ledtider och kriticitet samt en kombinerad modell där alla aspekter implementeras för en
gemensam klassificering.
Inledningsvis definieras följande begrepp för läsarens skull;
Kostnad: Den kostnad som företaget betalar sin leverantör för en reservdel, exklusive
fördelning av leverans-, order- och administrativ kostnad.
Efterfrågan: Den kvantitet av reservdelar som företaget antas förbruka under en bestämd
period.
Ledtid: Tiden mellan att en order skickas till en leverantör och att leverans av leverantörens
reservdelar har skett till företaget.
Kriticitet: Den nivå av potentiella kostnader som kan uppstå vid avsaknad av reservdelen,
samt den nivå som reservdelen bidrar till att kundens produkt återgår till ett funktionsdugligt
skick.
Begreppen definieras för de tillfällen som de nämns i samband med reservdelar i både det
teoretiska ramverket, empiri-avsnittet, analysen samt vid diskussion och slutsatser.

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
För att besvara studiens frågeställningar har litteratur samlats in med utgångspunkt i
kopplingarna som illustreras i figur 2.

Figur 2 - Koppling mellan frågeställningar och teori
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2.2 Viktiga aspekter
Enligt Hu et al. (2018) ser prognostisering av reservdelar som ett grundläggande krav för alla
företag som arbetar med reservdelar, men komplexiteten i processen gör det till något av det
svåraste att utföra kopplat till reservdelar. Enligt Hassan, Khan och Hasan (2012) är den största
utmaningen reservdelars varierande efterfrågan och att de kan efterfrågas närsomhelst. Detta
gör att prognostisering av efterfrågan hos reservdelar endast kan bygga på en uppskattning av
framtida behov.
Prognostisering kan bygga på flera aspekter, men enligt Hu et al. (2018) bör prognostisering av
reservdelar där historik gällande efterfrågan finns, bygga på just denna historik. Jonsson och
Mattsson (2008) argumenterar för att det vid anskaffning av produkter är viktigt att ta hänsyn
till aspekter som fastställande och uppdatering av orderpunkter, val av övervakningsmetoder
och förbrukningstider. Detta stärks av Hu et al. (2018) som presenterar beställningspunkt,
inspektionsintervall och en bestämd återfyllnadsnivå som verktyg som spelar stor roll inom
anskaffning av reservdelar. Enligt Bošnjaković (2010) bör anskaffning av reservdelar utgå från
följande fyra frågeställningar:
1) Ska varje reservdel lagerföras eller inte?
Reservdelar köps in för lagerhållning om fördelarna som detta medför överstiger den kostnad
som kommer med att lagerföra reservdelarna. Detta blir extra viktigt för reservdelar med låg
efterfrågan. En jämförelse mellan lagerhållningskostnad och bristkostnader svarar på denna
fråga.
2) Hur stora kvantiteter ska köpas in?
När en specifik reservdel ska köpas in kan exempelvis EOK beräknas för att bestämma
orderkvantiteter.
3) Hur många reservdelar bör lagerföras?
Beslut baseras på årlig efterfrågan, orderkostnader och lagerhållningskostnader.
4) När bör en ny order läggas?
En reservdels beställningspunkt (BP) bestäms baserat på en avvägning mellan kostnaden att
lagerhålla reservdelen och de kostnader som uppstår vid brist. Den minimala kvantiteten som
återstår när en ny order läggs bör räcka till förbrukning under ledtiden.

2.3 Prognostisering
Prognostisering av efterfrågan för reservdelar är en stor utmaning (Boylan et al., 2008). Trots
det, har det blivit allt vanligare att lagerhålla reservdelar för att för att minimera risken för
driftstopp (Hu et al., 2018), snabbt kunna utföra reparationsarbeten (Bošnjaković, 2010).
Samtidigt förväntar sig kunder allt snabbare reparationer och företag ser det som ett sätt att
höja sin kundservice-nivå (Botter & Fortuin, 2000). Lagerstyrning av reservdelar är extra
utmanande jämfört med andra artiklar, då efterfrågan tenderar att fluktuera mer (Hu et al.,
2018) och majoriteten av reservdelar visar mönster av både oberoende och låg efterfrågan
(Boylan et al., 2008; Eaves & Kingsman, 2004). Enligt Bošnjaković (2010) upplever många
företag även problem med att reservdelar hinner bli utdaterade innan användning, vilket leder
till orealistiskt höga kostnader för lagerhållning som ofta inte kan rättfärdigas. Detta skapar ett
behov av att kategorisera reservdelar och använda olika metoder för anskaffning (Bacchetti,
Plebani, Saccani & Syntetos, 2013; Boylan et al., 2008).
Hassan et al. (2012) har identifierat prognostisering av efterfrågan för reservdelar som den
största utmaningen vid anskaffning av reservdelar, då aspekter som hur många som går sönder
under en period, kriticiteten hos reservdelarna, kostnader, effekten av brist och den ledtid som
krävs vid anskaffning påverkar uppgiften och gör den komplicerad. En effektiv strategi för
återanskaffning är vitalt, då otillräckliga åtgärder ofta leder till antingen för höga- eller låga
lagernivåer jämfört med efterfrågan (Louly & Dolgui, 2013). Bošnjaković (2010) och Hu et al.
(2018) betonar vikten av att både bestämma, kontrollera och uppdatera metoder för
anskaffning av reservdelar. Trots detta argumenterar do Rego och de Mesquita (2015) för en
brist av akademiska publikationer inom anskaffning av reservdelar och Jonsson och Mattssons
(2006; 2008) två studier visar att företag ofta brister i att kontrollera och uppdatera parametrar
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som de själva har bestämt för att bedriva sin egen anskaffning, speciellt gällande
beställningspunkter.

2.4 Lagerstyrning
Lagerstyrning av reservdelar spelar en stor roll för många företag, speciellt inom
tillverkningsindustrin (Bošnjaković, 2010), för företag med hög användning av maskiner och
annan teknisk utrustning (Roda et al., 2014) samt för företag som utför underhållsarbete
(Molenaers et al., 2012). Bacchetti et al. (2013) har identifierar en diskrepans mellan teori och
praktik, med en trend av att företag ligger lång efter den tillgängliga forskningen inom området.

2.4.1

Beställningspunktssystem

En beställningspunkt baseras på efterfrågan under ledtid och innebär att en beställning bör ske
så att lagersaldot klarar av att möta efterfrågan under ledtiden som krävs för leverans av den
nya ordern. Den kvantitet som motsvaras av beställningspunkten avser förväntad efterfrågan
under ledtiden för en ny beställning, där den förväntade efterfrågan kan bestämmas genom
analys av tidigare efterfrågan under en period (Jonsson & Mattsson, 2016). Beräkning av
beställningspunkt visas i formel 1.
Formel 1 - Beställningspunkt

Ett sätt att övervaka dessa beställningspunkter är att implementera inspektionsintervall, vilket
Hu et al. (2018) beskriver som en tidsbestämd sekvens där kontroll av förbrukning och
efterfrågan sker, som oftast bygger på intern historik. Vid ett för lågt saldo, läggs en order för
att nå upp till en bestämd återfyllnadsgrad (Esmaili, Norman & Rajgopal, 2019), vilket
överensstämmer med You (2003) som anser att det bästa tillvägagångssättet är att återanskaffa
upp till en redan bestämd kvantitet. Både Boylan et al. (2008) och Sani och Kingsman (1997)
använde sig av ett kontinuerligt inspektionsintervall i deras studie, men kunde inte finna någon
märkbar fördel med metoden.
Esmaili et al., (2019) föreslår en enkel kombination, där inspektionsintervall, återfyllnadsgrad
och beställningspunkter kombineras till en process. Inledningsvis kontrolleras lagersaldon med
ett bestämt tidsintervall och om lagersaldot är under beställningspunkten, läggs en ny order för
att höja saldot till återfyllnadsgraden. En visualisering av processen med jämn efterfrågan
presenteras i figur 3, där x-axeln representerar tid med y-axeln representerar lagernivå.

Figur 3 - Kombination av verktyg med jämn efterfrågan
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Vid osäkra leveranstider kan det vara fördelaktigt att implementera en säkerhetsbuffert baserad
på tid medan en slumpmässig efterfrågan bör mötas med en buffert i kvantitet (Louly & Dolgui,
2013). Osäkra ledtider kan härstamma från både externa och interna faktorer, där varierande
ledtider beror på osäkra processer hos leverantörer som är svåra att påverka, men kan leda till
höga bristkostnader för köparen (Rahdar et al., 2018). Vid osäker efterfrågan kan det vara
fördelaktigt att implementera ett säkerhetslager, där en bestämd kvantitet förvaras för att
kunna möta eventuell kvantitetsbrist (Jonsson & Mattsson, 2016). En visualisering av
processen med varierande efterfrågan presenteras i figur 4, där x-axeln representerar tid med
y-axeln representerar lagernivå.

Figur 4 - Kombination av verktyg med varierande efterfrågan

2.4.2

Lager

Årlig lagerföringshastighet är ett verktyg som används för att mäta effektiviteten hos
lagerstyrning där mätningar indikerar hur snabbt reservdelar går igenom systemet, det vill säga
hur länge en artikel i snitt lagerhålls innan användning. Lägre lagerföringshastigheter för
reservdelar inte är ovanligt (Cohen et al., 1997). Alla artiklar är inte lika viktiga för
verksamheten vilket gör att olika lagerpolicys bör implementeras på lagerförda artiklar
(Bošnjaković, 2012; Molenaers et al., 2012). Vidare pekar Molenaers et al. (2012) på att aspekter
som lagerhållningskostnad och efterfrågemönster är lämpliga vid definierandet av
lagerpolicyers efter olika indelningar av artiklar i klasser. Med användande av kvalitativa
metoder gällande om reservdelar ska lagerföras eller inte menar Molenaers et al. (2012) att det
ofta resulterar i en avvägning mellan ett överskott av kapitalbindning i lagret eller risken för
brist eller otillgängligheten av viktig utrustning. Eftersom det sistnämnda kan leda till dolda
kostnader som produktionsförluster eller miljö- och säkerhetshot, föredras det att lagerhålla
reservdelarna (Molenaers et al., 2012). Både Bošnjaković (2010) och Stoll, Kopf, Schneider och
Lanza (2015) överensstämmer med att för höga lagervärden kan leda till för höga
lagerhållningskostnader medan för låga lagernivåer istället kan leda till bristkostnader. Vidare
beskriver Bošnjaković (2010) hur det minsta lagervärdet för en artikel brukar avgöras av
efterfrågan under återfyllnadsledtiden, men att undantag finns. Den mest önskvärda
lagerpolicyn vore att ha noll artiklar på lager vilket kräver minimal kapitalbindning och mindre
utrymme för lagring, men är endast tillämpbart om kostnaderna för brist är mindre än
kostnaderna för lagerföring.

2.5 Partiformningsmetoder
Vid val av partiformningsmetod, presenterar Bošnjaković (2010) att olika metoder bör
användas baserat på hur jämn en reservdels efterfrågan historiskt har varit. Om efterfrågan är
jämn, anser Bošnjaković (2010) att EOK:n bör beräknas för en reservdel. Vid en lägre och mer
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varierande efterfrågan, föreslår Bošnjaković (2010) användandet av Wagner-Whitin-modellen
eller Silver-Meal-modellen (se Silver & Meal, 1973) för bestämmande av orderkvantiteter.

2.5.1

Ekonomisk orderkvantitet

EOK är en kostnadsbaserad ekvation som används för beräkning av den lägsta möjliga
lagerförings- och orderkostnaden (Ford, 1913/2014) samtidigt som man behåller en
tillfredsställande lagernivå som klarar av att möta efterfrågan (Bošnjaković, 2010). I formel 2
visas formeln för beräkning av EOK.
Formel 2 - Ekonomisk orderkvantitet baserad på Stoll et al. (2015)

Bacchetti et al. (2013) fann stöd i sin studie för att EOK:n ger bäst resultat vid en jämn
efterfrågan, där metoden kombineras med fasta inspektionsintervall och beställningspunkter,
vilket resulterade i lägst nivå av orderkostnader över en period. Jonsson och Mattsson (2016)
skriver dock att vid en härledning av formeln, kan man se att vissa antaganden är gjorda.
Exempelvis antas brist inte kunna uppstå, orderkostnaden påverkas inte av kvantiteter och att
leveranser alltid kommer ske kompletta.

2.5.2

Wagner-Whitin-modellen

Wagner och Whitins (1958/2004) dynamiska version av EOK-formeln möjliggör att efterfrågan
för en artikel, lagerhållningskostnader samt orderkostnad kan variera över n perioder. I den
matematiska formeln för Wagner och Whitins modell antas kostnaden och försäljningspriset
för artikeln vara konstant. I de t perioder som önskas användas (t = 1, 2,...n) gäller:
dt = Efterfrågat antal
it = Lagerhållningskostnaden per artikel fram till period t +1
st = Orderkostnad
xt = Antal beställda
I tabell 1 visas ett exempel från Wagner och Whitin (1958/2004), innehållande en
planeringshorisont på 10 perioder (månader) med tillhörande efterfrågan samt orderkostnad.
För enkelhetens skull är lagerhållningskostnaden satt som 1 konstant. Med informationen som
finns i tabellen kan man därefter börja beräkna det optimala utfallet för varje period. Period 1
har bara ett utfall, vilket är att beställa (85). Period 2 har två utfall; Beställa i både period 1 och
2 (85 + 102 = 187), eller beställa en kvantitet som täcker båda perioderna i period 1 (85 + 29*1
= 114). Då den andra periodens kvantitet (29) planeras lagerhållas i en period innan
förbrukning tillförs en lagerhållningskostnad för kvantiteten d2 * i1.
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Tabell 1 - Exempel på planeringshorisont

I den tredje perioden finns totalt fyra olika alternativ som enkelt kan beskrivas i policy där
siffror representerar de perioder de sker en beställning och täcker de perioder som sträcker sig
fram till nästa. En policy av (1) i period 3 skulle innebära att alla tre perioders förväntade
förbrukning beställs till period 1. (1,3) skulle innebära att en beställning görs i period 1 för att
täcka fram till period 2 (3–1=2) och därefter görs en ny beställning i period 3. De fyra olika
alternativen som finns i period 3 kan därför beskrivas (1), (1,2), (1,3) samt (1,2,3). Kostnaden
för de fyra alternativen är följande:
(1) = 85 + 29*1 + 36*2 = 186
(1,2) = 85 + 102 + 36*1 = 223
(1,3) = 85 + 29*1 + 102 = 216
(1,2,3) = 85 + 102 + 102 = 289

s1 + d2*i(2-1) + d3*i(3-1)
s1 + s2 + d3*i(3-2)
s1 + d2*i(2-1) + s3
s 1 + s2 + s3

Generellt sett kan det vara nödvändigt att testa N policyers i den N:e perioden genom att
använda en tabell av N (N + 1) / 2 celler. Vidare i tabell 2 visas några uträknade policyers för
varje period och däribland den lägsta möjliga. En metod som underlättar beräkningen är som
exempel vid beräkning av period 4 kan man se att lagerhålla dess kvantitet (61) från period 1
eller 2 aldrig kommer vara värt då lagerhållningskostnaderna skulle överstiga orderkostnaden
för period 4, vilket exkluderar en hel del utfall vid beräkning av senare perioder. Slutligen kan
man se i vilka perioder beställningar ska läggas utifrån period 10s optimeringspolicy som är det
sparsammaste utfallet inom intervallet med given information (perioderna för beställning är
markerade).
Tabell 2 - Wagner-Whitin: Modellexempel

2.6 Osäkra ledtider och antal leverantörer
Enligt Roda et al. (2014) är ledtider ett av de mest använda kriterierna vid klassificering av
reservdelar, och Bacchetti et al. (2013) argumenterar för att detta skapar underlag för att kunna
avgöra vilka reservdelar som bör lagerhållas eller beställas vid behov. Ledtider tenderar enligt
Roda et al. (2014) att variera i större utsträckning gällande reservdelar, vilket innebär att
ledtiderna bör övervakas kontinuerligt för att säkerställa att materielbehovet möts. Osäkra
ledtider kan härstamma från både externa och interna faktorer, där varierande ledtider beror
på osäkra processer hos leverantörer som är svåra att påverka, men kan leda till höga
bristkostnader för köparen (Rahdar et al., 2018). Louly och Dolgui (2013) styrker detta genom
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att beskriva att osäkerheter i ledtider kan leda till både höga lagerhållningskostnader och nivåer eller otillräckliga kundservicenivåer genom brist, vilket även kan leda till höga kostnader
för företaget i form av straffavgifter. Rahdar et al. (2018) betonar dock att en utmaning med
övervakning av ledtider är att de inte är kända förrän leveransen är mottagen, vilket gör att
potentiella variationer av ledtider är svåra att förutspå.
För att minska variationer i ledtider, föreslår Roda et al. (2014) att företag bör arbeta med flera
leverantörer vid anskaffning av samma artikel. Vid valet mellan att arbeta med en eller flera
leverantörer måste avvägningar göras (Minner, 2003). Ett samarbete med fler leverantörer kan
leda till en ökad tillgång av reservdelar (Alsaleh, 2017; Martin et al., 2010) och är ett sätt att
sänka kostnader relaterade till lagerhållning av reservdelar (Hong, Huh & Kang, 2017).
Reservdelar tenderar att ofta bara ha en eller ett fåtal leverantörer tillgängliga (Roda et al.,
2014). Minner (2003) argumenterar för att den stora fördelen om anskaffning endast sker via
en leverantör är den låga nivå av koordinering som krävs för att lägga beställningar, medan
Martin et al. (2010) ser en markant minskning i utbud som ett viktigt problem att ta i beaktning.
Fortuin och Martin (1999) beskriver att en vanlig strategi för att skydda sig mot en osäker
tillgång av reservdelar är att köpa in större kvantiteter än vad som behövs, medan Bacchetti och
Saccani (2012) funnit ett mönster av att företag lagerhåller ett dedikerat säkerhetslager, där
fyra av tio företag applicerade säkerhetslager för alla artiklar, två företag för de mest kritiska
reservdelarna och ett företag för de med låg efterfrågan.

2.7 Klassificering av reservdelar
Enligt Guvenir och Erel (1998) är det inte ovanligt att företag lagerhåller tusentals artiklar som
inkluderar allt från råmaterial till reservdelar. Ferreira et al. (2018) ser reservdelar som speciellt
svåra att styra effektivt, då reservdelar varierar mycket vad gäller deras värde,
efterfrågemönster samt vilken effekt en eventuell brist medför (Hu et al., 2018; Molenaers et
al., 2012). Enligt Porras och Dekker (2008) kan brist på reservdelar både medföra kostnader,
fördröja- eller helt stoppa den dagliga verksamheten. Dessa aspekter måste vägas mot att ha ett
överskott av reservdelar i lager som kan leda till höga lagerhållningskostnader (Porras &
Dekker, 2008) och som Hu et al. (2018) konstaterar är det således viktigt att hantera
reservdelar effektivt för att uppnå tillräcklig tillgänglighet till minsta möjliga kostnad. Trots att
Guvenir och Erel (1998) argumenterar för att en ökad efterfrågan från konsumenter på olika
varianter, modeller och produkter skapar behov av att klassificera artiklar för en effektiv
lagerhållning, visar Bacchetti och Saccani (2012) på att det finns en brist i både vilja, kunskap
och ansträngning hos företag att applicera speciella metoder för att klassificera och
prognostisera efterfrågan av reservdelar. Syntetos, Keyes och Babai (2009) argumenterar för
att reservdelar måste kategoriseras, för att kunna fokusera på de viktigaste reservdelarna. Även
Bucher och Meissner (2011) argumenterar för att klassificering är ett viktigt verktyg, som även
kräver kontinuerliga uppdateringar med maximalt ett års mellanrum. Detta måste enligt
Bacchetti et al. (2013) ske eftersom artiklar ofta ändrar efterfrågemönster, vilket kan resultera
i att en artikel skulle få en ny klassificering efter uppdateringen.
Enligt Ferreira et al. (2018) är metoder som innehåller multipla kriterier vid klassificering ett
bra verktyg att använda när verksamheten bygger på användning av reservdelar i
underhållande syfte. Van Kampen, Akkerman och van Donk (2012) argumenterar för att det
inte finns en generell regel för hur många aspekter som en multiklassificering bör bygga på,
utan att det beror på det speciella fallet där denna ska implementeras. Dock argumenterar Stoll
et al. (2015), Molenaers et al. (2012) samt Bošnjaković (2010) för att en multiklassificering bör
bygga på maximalt tre aspekter, då ett större antal gör uppgiften för komplex. Tidigare litteratur
visar att klassificering av reservdelar tenderar att bygga på multipla kriterier, där kostnad (Hu
et al., 2018; Stoll et al., 2015), kriticitet (Molenaers et al., 2012; Stoll et al., 2015), efterfrågan
(Bacchetti & Saccani, 2012; Bošnjaković, 2012) och ledtid (Hu et al., 2018) tillhör de vanligaste
aspekterna.

2.7.1

ABC-analys

ABC-analysen ses som en av de vanligaste, om inte den vanligaste klassificeringsmetoden (Al
Kattan & Bin Adi, 2008; Hu, Chakhar, Siraj & Labib, 2017; Torabi, Hatefi & Saleck Pay, 2012).
Den baseras på Paretoprincipen eller 80/20-regeln som säger att 20% av ansträngningar står
för 80% av resultaten (Yu, 2011).
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I ett förklarande syfte, ger Rusanescu (2014) exempel på praktiska tillämpningar av
Paretoprincipen enligt följande;
•
•
•
•

20% av kunderna står för 80% av omsättningen
20% av produkterna står för 80% av omsättningen
80% av besluten fattas i 20% av tiden i ett möte.
20% av artiklarna i ett lager står för 80% av lagervärdet

I figur 5 illustreras Paretoprincipen med en A-, B- och C-kategori, där Y-axeln kan motsvara
lagervärdet och X-axeln kan motsvara andelen artiklar.

Figur 5 - Illustration av Paretoprincipen
ABC-metoden ser det relativa värdet av en reservdel i förhållande till den relativa mängden
(Stoll et al., 2015) och delar in artiklar i tre kategorier; A, väldigt viktiga; B, ganska viktiga; och
C, minst viktiga (Bošnjaković, 2010; Torabi et al., 2012), som kan beskrivas enligt tabell 3:
Tabell 3 - ABC-analysens gränser

Målet med en ABC-analys är enligt van Kampen et al. (2012) att dela upp artiklar för att
identifiera och fokusera på de A-artiklar som kvantitetsmässigt står för en liten del av alla
artiklar, men en stor del av försäljningen. Genom en uppdelning kan lagerhållningskostnader
reduceras kraftigt.
ABC-analysen används för att effektivisera hanteringen av lagerförda artiklar (Teunter, Babi &
Syntetos, 2010) och i industrin är ABC-analys för kategorisering efter kostnad den absolut
vanligaste användningen (Hu et al., 2017; Stoll et al., 2015). En traditionell ABC-metod enligt
Partovi och Burton (1993) behandlar endast efterfrågan och artikelvärde, vilket enligt Hu et al.
(2018) lätt kan resultera i en felaktig klassificering då andra relevanta aspekter förbises. Dessa
aspekter kan till exempel vara kriticitet, säsongsbaserad variation i efterfrågan,
reparerbarhet, ledtider, planeringshorisont, pris, lagerhållningskostnad, orderkostnader
(Fortuin & Martin, 1999) och bristkostnader (Roda et al., 2014). Enligt Ferreira et al. (2018)
och Yu (2011) måste därför flera kriterier användas för en klassificering av reservdelar och
effektivare lagerhållning. Yu (2011) anser att den traditionella ABC-analysen bör ersättas av
multiklassificerings-metoder som tar hänsyn till fler kriterier, då detta leder till mer omfattande
klassificeringar som ABC-analysen inte är kapabel till att omfatta.
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2.7.2

FSN-analys

Fast moving – Ofta använda artiklar
Slow moving - Mindre använda artiklar
Non-moving - Sällan använd artiklar
Bošnjaković (2010) argumenterar för att reservdelar bör klassificeras i grupper där artiklar har
en liknande användningsfrekvens då användningen av reservdelar tenderar att variera mer än
andra artiklar. Att applicera en FSN-analys på reservdelar innebär att se över hur många som
används under en viss tidsperiod där återfyllnadsledtiden är vanlig (Cavalieri, Garetti, Macchi
& Pinto, 2008) och kategorisera dessa efter grupperna; F, fast moving som omfattar frekvent
använda reservdelar; S, slow moving som innehåller mindre använda reservdelar och N, nonmoving som innehåller sällan använda reservdelar (Bošnjaković, 2010; Botter & Fortuin,
2000). Enligt Ferreira et al. (2018) finns det inget universellt sätt att bestämma gränserna vid
klassificering, utan de bör anpassas efter företagets situation. Från tidigare litteratur kan man
hitta exempel på gränser, exempelvis de som presenteras i tabell 4:
Tabell 4 - FSN-analysens gränser

Enligt Teunter och Duncan (2008) är de flesta artiklarna för ett underhållsföretag slow moving,
för vilka större av delen efterfrågas mindre än 5 gånger per år och oftast mindre än så. Fortsatt
beskrivs prognostiseringen för dessa artiklar komplicerad, då data för efterfrågan ofta är
begränsad, eller saknas. Efterfrågan för dessa artiklar innehåller nämligen oftast fler nollor än
positiva värden, dessutom varierar den positiva efterfrågan mycket i storlek (Teunter &
Duncan, 2008). Masudin och Yandeza (2018) har funnit att i många industrier som har varit
aktiva i över 15 år står non-moving-artiklar för över 50% av de lagerförda artiklarna.
Tambunan, Syahputri, Rizkya, Sari och Cahyo (2018) presenterar en alternativ klassificering av
reservdelar genom att rangordna deras aktivitet med ett värde från 0 till 9. Där 0 innebär ‘ingen
rörelse’ och 9 representerar de mest populära artiklarna. Därefter klassificeras de produkter
som värderats 0 som N, 1–3 som S och 4–9 som F. I deras fall blev cirka 40% av artikelsorterna
N, 50% S och 10% F.

2.7.3

VED-analys

Vital - Nödvändig
Essential - Grundläggande
Desirable - Önskvärd
Med VED-analysen kan reservdelar klassificeras efter dess kriticitet för verksamheten (Gajpal,
Ganesh & Rajendran, 1994), vilket Stoll et al. (2015) argumenterar för är en aspekt som måste
inkluderas när målet är att klassificera reservdelar.
VED-analysen förklaras av Cavalieri et al. (2008), som ger exempel på att om en artikel inte
finns tillgänglig och därmed hindrar utförandet av en produktionsprocess (förutsatt att det inte
finns någon reservutrustning), kan en artikel klassificeras som Vital (V). Vidare förklaras att
om samma reservdel tillsvidare kan ersättas av en annan reservdel, klassificeras den som
Essential (E), och om avsaknaden av reservdelen inte påverkar processen eller säkerheten anses
den vara Desirable (D).
Gajpal et al. (1994) och Botter och Fortuin (2000) beskriver kategorierna enligt Tabell 5:
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Tabell 5 - VED-analysens kategorier

En VED-analys är enligt Roda et al. (2014) en svår uppgift, då den ofta görs med hjälp av
subjektiva bedömningar och genomförs av den eller de fåtal personer som ansvarar för
reservdelar inom ett företag. Både Cavalieri et al. (2008) och Kumar och Chakravarty (2015)
anser att en VED-analys bör utföras av personer med expertis gällande de berörda artiklarna.
Kumar och Chakravarty (2015) genomförde en VED-analys genom att samla fem experter som
gemensamt klassificerade de olika artiklarnas efter dess kriticitet för verksamheten. Gajpal et
al. (1994) påpekar att även om litteraturen för lagerhantering av reservdelar understryker
vikten av VED-analys för att fastställa servicenivåer, är den exakta metoden för att utföra VEDanalys fallspecifik och en generell metod saknas.
Bacchetti et al. (2013) anser att problematiken kring kriticitets-klassificeringar är att de oftast
bygger på kvalitativa kriterier, då det är svårare att fatta sådana beslut baserat på kvantitativa
data. van Kampen et al. (2012) anser att de subjektiva beslut som tas i ett tidigt skede påverkar
klassificeringen för mycket mot processens slut, vilket kan skapa ett felaktigt värde på en artikel
mot slutet. För att minska den subjektiva aspekten i klassificeringen, föreslår Gajpal et al.
(1994) användning av AHP-metoden (analytisk hierarkisk process; se Saaty, 1994) för att
genomföra VED-analysen medan Bošnjaković (2010) presenterar en egen modell som beskrivs
i nästa delkapitel.

2.7.4

Rangordning efter kriticitet

Som tidigare nämnts kräver VED-analysen att reservdelar redan har blivit värderade efter hur
kritiska de är för verksamheten. Både Molenaers et al. (2012) och Stoll et al. (2015) är överens
och argumenterar för att kriticitet är den viktigaste aspekten att ta hänsyn till vid utförande av
klassificering av reservdelar. Ett sätt att klassificera kriticitet är enligt Bošnjakovićs (2010)
rangordning med hjälp av kritiska koefficienter hos reservdelar avseende produktion, leverans
och säkerhet.
Bošnjaković (2010) föreslår fyra parametrar att utvärdera för att få fram en reservdels kriticitet,
vilka kan ses i figur 6.
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Figur 6 - Parametrar baserade på Bošnjaković (2010)
De kritiska koefficienterna K1, K2, K3 används för att representera produktion, anskaffning samt
säkerhet. Dessa koefficienter kommer tilldelas ett värde 1 (för icke kritiska artiklar), 2 (för
sekundärkritiska artiklar) eller 3 (för kritiska artiklar). Kriticiteten gällande lagerhållning (K 4)
fungerar på motsatt sätt, då ju högre kritiskt värde den får, desto mindre vill man ha den i
lager.
För att tilldela de kritiska koefficienterna sina värden har Bošnjaković (2010) konstruerat en
klassificeringsprocedur. En illustration av denna process kan ses i figur 7 (och bilaga 1) där alla
kritiska koefficienter börjar med ett värde av 1 (icke kritiska). Sedan måste varje artikel gå
igenom respektive steg; om reservdelen inte uppfyller rutans innehåll passerar den utan att
ändra värde, annars antar den kritiska koefficienten det nya värdet som tillkommer då den tar
vägen “JA” som kan vara 2 eller 3. Vidare förklaras att om K 4 är större än KR måste ledningen
se över policyn för lagring av varje artikel som uppnår detta. En reservdel tilldelas sedan sin
VED-klassificering vid slutet av processen, där K R tilldelas genom MAX(K1, K2, K3). Detta
betyder att det högsta värdet på en delparameter ger en reservdel dess klassificering.

Figur 7 - Baserad på illustration av Bošnjakovićs (2010) tankeprocess
Kriticitet avseende produktion (K1)
Bošnjaković (2010) argumenterar för att ett dilemma med produktionsparametern är att den
maskin eller det verktyg som behöver reservdelen kan vara flaskhalsen i produktionen och då
får parametern och konsekvent reservdelen ett mycket högre värde än ifall maskinen inte hade
varit det. Därför kan maskinerna först rangordnas efter huruvida de är vitala, grundläggande
eller önskvärda för produktion, men eftersom den här studien inte beaktar den typen av
reservdelar så går inte det här kapitlet in på någon djupare detalj i det ämnet.
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Kriticitet avseende ledtider (K2)
En reservdels ledtid fördelar värdet för kriticiteten avseende ledtider. Bošnjaković (2010)
föreslår att reservdelar som har lägre än två veckors ledtid fördelas K 2 = 1, två veckor till fyra
månader fördelas K2 = 2 och reservdelar med ledtid på över fyra månader fördelas K 2 = 3.
Kriticitet avseende säkerhet (K3)
Denna aspekt berör enligt Bošnjaković (2010) om en brist av reservdelen kan orsaka fara för
människor eller miljö. Om en reservdel är viktig för en säker drift av andra maskiner tilldelas
reservdelen den högsta kritiska nivån, K3 = 3 då den är vital. Om en brist endast orsakar en
liten fara för operatören tilldelas reservdelen K3 = 2, då den är viktig. Resterande reservdelar är
önskvärda och tilldelas K3 = 1.
Kriticitet avseende lagerhållning (K4)
Reservdelar kan kräva mycket plats vid lagerhållning, eller väga mycket. Vid sådana fall föreslår
Bošnjaković (2010) att de reservdelarna tilldelas K 4 = 3. Vissa reservdelar förlorar så
småningom deras kvalitet eller användbarhet, men kan vara kritiska att lagerhålla ändå. Dessa
bör fördelas K4 = 2.

2.7.5

Multiklassificerings-modell

Klassificering av reservdelar är en grundläggande del i hanteringen av reservdelar (Hu et al.,
2018). Lolli, Ishizaka, Gamberini och Rimini (2017) beskriver att syftet med en
multiklassificering är att underlätta lagerstyrningen av reservdelar där alla artiklar inom en
klass behandlas på samma sätt, istället för att behandla alla reservdelar individuellt. Problemet
med både ABC- och FSN-analyser är att de enbart behandlar kvantitativa faktorer medan VED
behandlar kvalitativa faktorer (Hmida, Parekh & Lee, 2014). Torabi et al. (2012) argumenterar
för att en multiklassificering innehållande ABC-metoden måste bygga på en blandning av
kvalitativa och kvantitativa metoder för att få ett realistiskt resultat. Även Hmida et al. (2014)
anser att en integrerad modell måste utvecklas för att rangordna artiklar utifrån flera kriterier,
med hänsyn till både kvalitativa och kvantitativa faktorer där metoden då kommer förse god
information för att fatta beslut om leverantörer.
Bošnjaković (2010) har kombinerat ABC-, VED- samt FSN-analyser till en gemensam
multiklassificerings-modell (Se figur 8). Varje reservdel klassificeras efter 3 parametrar:
Värdeanvändning (ABC), frekvens av efterfrågan (FSN) samt kriticiteten för reservdelen (VED).
Varje parameter har tre olika värden vilket totalt ger 27 möjliga kombinationer. Dessa
visualiseras i figur 9.

Figur 8 - Multiklassificerings-modell baserad på Bošnjaković (2010)
Bošnjaković (2010) redovisar tre anskaffning-modeller som täcker de 27 tänkbara
kombinationerna. Dessa modeller illustreras i figur 9 där “Mer än en enhet i lager” innebär
anskaffning med hjälp av speciella metoder. Bošnjaković (2010) anser att första steget är att
analysera tidigare efterfrågan för att få en bild av hur mönstret av efterfrågan ser ur. EOK bör
användas om efterfrågan är jämnare, medan Wagner-Whitin-modellen eller Silver-Mealmodellen (se Silver & Meal, 1973) passar om efterfrågan är lägre och mer utspridd. Dock
fastställer Bošnjaković (2010) att detta bygger på en subjektiv bedömning och är beroende på
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vad som passar det specifika fallet. “En enhet i lager” syftar till att en förbrukning av en
reservdel bör finnas i lager. Om flera reservdelar behövs för att utföra ett arbete ska det antalet
lagras. Bošnjaković (2010) förklarar att det mest föredragna sättet för hålla en minimal
lagerhållningskostnad bygger på principen Just-In-Time (JIT) där efterfrågan kan mötas trots
att man inte lagerhåller produkter. För att applicera detta krävs trovärdiga leverantörer samt
att kostnaden för lagerbrist är mindre än lagerkostnaderna för att möta efterfrågan. I praktiken
innebär detta att en beställning läggs när efterfrågan uppstår.

Figur 9 - Anskaffnings efter multiklassificering, inspirerad av Bošnjaković (2010)
Bošnjaković (2010) fortsätter med att ska finnas en lagermodell för varje artikelgrupp, vilket
innebär att för varje möjlig kombination ska man:
•
•
•
•

Definiera förvaltningspolicy
Välj en lämplig metod för att prognostisera efterfrågan
Prognostisera efterfrågan för individuella artiklar för en specifik period
Prognostisera efterfrågan för alla artiklar för året, samt den totala investeringen för att
täcka respektive reservdels efterfrågan

Stoll et al. (2015) presenterar en liknande multiklassificerings-modell, där FSN-analysen byts
ut mot en XYZ-analys. XYZ-analysen används för att utvärdera förutsägbarhet av förbrukning
av en reservdel. Noggrannheten för förutsägbarheten bestäms av en variationskoefficient ϑ(x)
som ett relativt mått på variation. Den normaliserar standardavvikelsen σ(x) med medelvärdet
~x. Följande formel 3 illustrerar uträknandet av variationskoefficienten:
Formel 3 - Variationskoefficienten från Stoll et al. (2015)
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Stoll et al. (2015) presenterar även en tabell (se tabell 6) med villkor för hur varje artikel bör
klassificeras. Dessa villkor har beslutats via en expertundersökning med speditörer och
ytterligare kontroll har sedan skett genom en granskning av en expertpanel.
Tabell 6 - XYZ-analysens gränser
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I följande kapitel beskrivs de metoder som används för att samla in data till undersökningen,
samt hur de bidrog till vardera frågeställning. Vidare presenteras studiens arbetsprocess samt
de avgränsningar som påverkat studien, både i form av arbetsmängd och även gällande den som
information som fallföretaget valt att belägga under sekretess. Slutligen diskuteras studiens
validitet och graden av generaliserbarhet.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod
I figur 10 nedan presenteras studiens koppling mellan frågeställningarna och vilka metoder
som har används för att samla in information för att kunna besvara dem.

Figur 10 - Koppling mellan frågeställning och metod
För att besvara studiens första frågeställning har litteratursökning fokuserat på aspekter som
är viktiga för ett underhållsföretag vid anskaffning av reservdelar. Intervjuer med personal
som ansvarar för anskaffning av reservdelar har genomförts med syftet att få en nulägesbild av
vilka aspekter som påverkar det dagliga arbetet för den administrativa personalens arbete i
anskaffningsprocessen. Intervjuerna syftade även till att jämföra företagets syn mot de aspekter
som tidigare identifierats i litteratursökningen. Detta illustreras i figur 11.
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Figur 11 - Insamlingsmetoder för frågeställning 1
För att besvara den andra frågeställningen, har litteratur samlats in kring olika metoder för
klassificering, både generellt gällande artiklar men även specifikt gällande reservdelar.
Tillsammans med tidigare identifierade aspekter, har dokumentstudier genomförts där målet
inledningsvis var att identifiera vilket informationsunderlag som fanns att bygga
klassificeringar på. Vid genomgång hittades förbrukningshistorik (efterfrågan), kostnader,
ledtider, stoppunkter (kriticitet) och leverantörer från företagets affärssystem. Dessa
hämtades, sammanställdes och användes senare till en multiklassificering. Detta illustreras i
figur 12.

Figur 12 - Insamlingsmetoder för frågeställning 2
För att besvara den sista frågeställningen har litteratursökning även berört viktiga aspekter och
metoder vid anskaffning av reservdelar och hur de olika klassificeringarna bör behandlas vid
anskaffning. Tidigare nämnda intervjuer har även behandlat företagets syn på hur viktiga de
olika aspekterna är för deras situation, med målet att kunna ställa teori mot fallföretagets
situation och hitta en lösning som både är praktiskt genomförbar, men även har en teoretisk
förankring. Litteratursökningen bidrog till identifiering av olika viktiga aspekter vid
anskaffning och dessa ställdes mot vad som var möjligt att applicera utifrån den data som
samlades in från dokumentstudien och intervjuerna. Litteratursökningen fungerade primärt
som en datainsamling för olika strategier medan dokumentstudien och intervjuernas uppgift
var att i ett senare skede avgränsa alternativen till realistiska och applicerbara alternativ. Detta
illustreras i figur 13.
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Figur 13 - Insamlingsmetoder för frågeställning 3

3.2 Arbetsprocessen
Studien inleddes med att fallföretagets nuläge presenterades och utifrån det bildade författarna
en problemformulering med ett tillhörande syfte och frågeställningar. Efter en genomförd
litteratursökning för att få en teoretisk grund kunde studiens insamling av data inledas, genom
både kvantitativ och kvalitativ insamling som beskrivs utförligare i resterande delkapitel.
Därefter kunde teorier från litteratursökningen förkastas eller beviljas utrymme till en
modifierad modell som frekvent analyserades och modifierades på nytt, med utgångspunkten
att optimera denna för fallföretaget. Kvar av studien var diskussion av den slutgiltiga modellen
och dess generaliserbarhet, samt att resonera för- och nackdelar med studien i helhet.
Arbetsprocessen för studien går att se i figur 14.

Figur 14 - Studiens arbetsprocess

3.3 Design och ansats
Bryman (2016) förklarar begreppet fallstudie som en intensiv undersökning av ett specifikt fall,
där ett “fall” syftar till exempelvis en plats eller en organisation. Skärvad och Lundahl (2016)
beskriver målet som att undersöka företaget i sitt naturliga sammanhang, och Bryman (2016)
förklarar att fallstudien syftar till att ge en djup beskrivning av detta sammanhang. Fallstudier
kommer ofta till användning när processer och förändringar studeras (Patel & Davidsson,
2014). Rapporten är skriven med ett företag som arbetar i en väldigt specifik bransch, med
målet att förstå deras nuvarande processer och finna fallspecifika metoder som kan
implementeras på företaget i deras anskaffningsprocess.
Studien har genomförts med en deskriptiv ansats. Patel och Davidsson (2014) beskriver detta
som passande då en undersökning bygger på ett område där det redan finns en mängd tidigare
kunskap, där man begränsar sig till att undersöka några aspekter av ett fenomen på en djupare
nivå. Här kan man både beskriva varje aspekt för sig, eller försöka beskriva flera aspekter
tillsammans genom att söka efter samband. Då syftet med studien är att identifiera aspekter
som är viktiga för fallföretaget i deras anskaffningsprocess, argumenterar vi för att försöket att
behandla dessa aspekter tillsammans med målet att förbättra deras anskaffningsprocess kan
ses som att ett samband söks mellan fler aspekter.
21

Metod och genomförande
Studien har skett induktivt, där utgångspunkten har varit problemformuleringen baserad på
fallföretagets situation. Patel och Davidsson (2014, s.23) förklarar att vid induktivt arbete kan:
“...forskaren studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en
tidigare vedertagen teori, och utifrån den insamlade informationen, empirin, formulera en
teori.”
Då resultatet av denna studie syftar till att kunna appliceras fallspecifikt, beroende på att
företaget uteslutande arbetar med reservdelar och i en specifik bransch, argumenterar vi för att
den induktiva ansatsen överensstämmer med arbetet. Enligt Bryman (2016) tenderar en
fallstudie att vara av induktiv karaktär då den primära datainsamlingsmetoden sker kvalitativt.

3.4 Datainsamling
Nedan presenteras de datainsamlingsmetoder som använts i studien vilka är intervju och
dokumentstudie. Det beskrivs varför de valts samt hur de är strukturerade.

3.4.1

Intervjuer

Intervju valdes som datainsamlingsmetod av tre huvudsakliga anledningar. Dels syftade
intervjuerna till att bekräfta eller dementera resultat från dokumentstudien. Därtill ansågs
intervjuer som en bra metod för att ge författarna en djupare förståelse kring fallföretagets
nuvarande problem vid reservdelshantering, samt att kunna bidra till nya perspektiv som
författarna saknade på grund av bristen av erfarenhet om företaget och dess arbetsprocesser.
Den djupare förståelse som söktes gällde bland annat hur anskaffningsprocessen såg ut,
fördelningen av befogenhet samt vilka aspekter som fokuseras på vid anskaffning av
reservdelar.
Vid utformning av intervjuer finns enligt Patel och Davidsson (2014) två aspekter att beakta:
1. Standardisering, är hur mycket ansvar som lämnas över till intervjuaren när det
kommer till frågornas utformning och inbördes ordning. Graden av standardisering
har sin utgångspunkt i principer om mätning, och används därför ofta för att jämföra
och generalisera dvs ju högre grad desto högre generaliserbarhet.
2. Strukturering, vilket syftar till den utsträckning intervjuobjektet är fri att tolka
frågorna beroende på sin inställning eller tidigare erfarenheter. Graden av
strukturering har sin utgångspunkt i hur mycket svarsutrymme som intervjuobjektet
får. Anpassas frågorna på det vis att intervjuobjektet endast kan svara ja eller nej, eller
om man ger respondenten några svarsalternativ är intervjun därmed strukturerad.
Eftersom intervjuerna inte är syftade till att jämföras eller generaliseras utan snarare syftar till
att ge författarna en djupare förståelse, behöver de varken vara standardiserade eller
strukturerade. Låg grad av både standardisering och strukturering är rekommenderat om
intervjuaren önskar göra en kvalitativ analys av resultaten (Patel & Davidsson, 2014) som går
att se i figur 15.
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Figur 15 - Intervjuaspekter baserad på Patel och Davidsson (2014)
Syftet med den låga graden strukturering av intervjuerna valdes med syfte att låta respondenten
styra samtalet mot de områden respondenten har mest erfarenhet kring. För att hålla
intervjuerna inom de ramar som författarna sökte information om användes dock
intervjupunkter för att försäkra att samtliga områden som ansågs vara aktuella och relevanta
för studien togs upp under intervjuerna. Intervjupunkterna formades efter att beröra områden
som fått stort fokus i tidigare litteratur och kan ses i bilaga 2.
Genomförda intervjuer presenteras i tabell 7 med respondentens yrkestitel. Syftet med dessa
intervjuer var att både få en nulägesbild av hur de berörda arbetar med prognostisering och
anskaffning, samt vilka aspekter som påverkar hur arbetet är upplagt. Vidare ställdes frågor
med syfte att få en bild av hur företaget själva ser på potentiella förändringar i
arbetsprocesserna, med målet att arbeta mot en situation där lagerbrist inte förekommer.
Tabell 7 - Genomförda intervjuer

Respondenterna valdes i samråd med kontaktpersonen på fallföretaget för att få kontakt med
respondenter med relevant kunskap för att bidra till studiens syfte. Detta urval resulterade i att
endast tre intervjuer utfördes, då endast två personer på företaget arbetar i administrativa roller
med att planera, prognostisera och anskaffa reservdelar, medan en tredje tidigare haft en sådan
roll.

3.4.2

Dokumentstudie

Då företaget behandlar över tusen olika artiklar med varierande och långa mellanrum,
resulterar detta i ett stort behov av att dokumentera processerna. Därför ansågs
dokumentstudier som en passande metod då företaget besitter mycket information om både
anskaffning och användning av reservdelar. En dokumentstudie direkt från ett affärssystem ger
till skillnad från andra metoder som intervjuer eller observationer lite utrymme till subjektiva
bedömningar och fel. Det är ett effektivt sätt att hämta kvantitativa data som i det här fallet
sträcker sig tio år tillbaka. En dokumentstudie kan sedan enligt Patel och Davidsson (2014)
användas för att besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden och skeenden.
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För att få en inblick i fallföretagets förbrukning för de reservdelar studien valt att avgränsa sig
till, samlade författarna in dokument från företagets affärssystem. Fallföretaget bidrog med
Excel-dokument innehållande förbrukning av reservdelar de senaste tio åren, med ett separat
dokument för avhjälpande åtgärder samt ett annat för underhållande åtgärder. Målet var att se
företagets faktiska ledtider, beställda- och förbrukade kvantiteter, priser samt antalet
leverantörer för varje artikel.
Förbrukningshistorik har granskats, sammanställts i ett Excel-dokument och manipulerade
exempel presenteras i tabell 9 och tabell 10.

3.4.3

Litteratursökning

Insamling av litteratur har skett genom sökningar via Scopus och Web of Science, där sökord i
tabell 8 har använts i olika kombinationer. Booleska uttryck har använts, främst uttrycket “*”
för att inte missa olika ändelser av ord.
Tabell 8 - Använda sökord

För artiklarna som används har journalerna kontrollerats i Ulrichweb för att se om de tillämpar
peer-reviewing. Det har varit ett kriterium för att använda en artikel, med vissa undantag då
journaler utan peer-reviewing samt konferenser har använts för att bidra till en diskussion i
texten.

3.5 Dataanalys
Enligt Patel och Davidsson (2014) finns inget universellt sätt att analysera kvalitativa data. När
data har samlats in behöver den systematiseras, komprimeras och bearbetas för att kunna
användas.
För att möjliggöra kontinuerlig dataanalys togs anteckningar under intervjuerna och
tillsammans med dokumentstudien utgör dessa en grund för studiens empiri. Information från
intervjuerna sammanställdes under den dag de genomfördes, då det enligt Patel och Davidsson
(2014) är en fördel att påbörja analysen medan en intervju fortfarande är färsk i minnet. Denna
insamlade information sammanställdes i ett narrativ format varvat med citat.
Under dokumentstudien har fallföretagets förbrukningshistorik, ledtider, kostnader och
stoppunkter granskats och sammanställts. Reservdelar med inkomplett information har
exkluderats och information från två Excel-dokument sammanställt i ett gemensamt Exceldokument. Detta för att få en övergripande och lättarbetad struktur för att se om olika
klassificeringar var applicerbara baserat på tillgängliga data samt kunna genomföra
beräkningar och klassificeringar. Därtill valdes även specifika anskaffningsstrategier ut för
varje klassificering, baserat på information från både intervjuer, dokumentstudien samt med
stöd från litteraturen.

3.6 Trovärdighet
Bryman (2016) sammanfattar validitet, generaliserbarhet och reliabilitet hos fallstudier som
något som primärt bygger på hur författarna själva känner att det är relevant för att utvärdera
studien. Då rapporten är skriven på ett företag som arbetar inom en väldigt specifik bransch,
kan inte resultatet av studien ses som generaliserbart över andra branscher och i många fall
inte inom samma bransch heller. Bryman (2016) diskuterar generaliserbarhet hos fallstudier
och fastställer att det är viktigt att tidigt i genomförandet av en fallstudie inse att man inte
kommer få ett resultat som är möjligt att generalisera i någon större uträckning, vilket ofta ses
som den största bristen hos fallstudier.
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Studiens resultat syftar till att kunna implementeras på fallföretaget, av företaget själva, som
en specifik lösning efter fallföretagets behov. En implementering av ett begränsat urval av
artiklar kommer ske med syfte att kunna presentera exempel på hur ett resultat kan se ut, men
en fullständig implementering lämnas till företaget då tillräcklig information saknas för 68% av
företagets reservdelar.
Resultatet syftar inte till att verka som en generell lösning, då företaget uteslutande arbetar med
underhållande- och avhjälpande arbete baserat på en uteslutande användning av över tusen
olika reservdelar, med varierande och ofta låg förbrukning. Vidare arbetar företaget med
reservdelar som är en del av tekniskt avancerade produkter, där endast en eller ett par
leverantörer finns tillgängliga, vilket inte är fallet i alla branscher. Men som Bryman (2016)
skriver, är inte det primära målet med en fallstudie att kunna generalisera resultatet.
För att öka den interna validiteten har författarna valt att triangulera genom två analysenheter,
intervjuer och en dokumentstudie. Detta erhåller större förståelse för den aktuella situationen
och den insamlade informationen, med möjligheten att stärka insamlade data från två källor.
Patel och Davidsson (2014, s.107) beskriver triangulering som;
“Vid datainsamling kan flera olika datainsamlingsmetoder tillämpas, t.ec. intervjuer,
observationer, dagböcker och dokument. Informationen från dessa vägs sedan samman i
analysen för att ge en så fyllig bild som möjligt.”
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All information fram till delkapitel 4.6 är data hämtad från intervjuer med tre respondenter
från fallföretaget. Inga egna antaganden är gjorda utan allt är beskrivet på det vis som framkom
ur intervjuerna, utan författarnas tolkningar.
Delkapitel 4.6 innehåller en kort beskrivning av den data som hämtades från dokument från
fallföretaget genom dokumentstudien.

4.1 Verksamhetsbeskrivning
För att underlätta läsningen av detta kapitel beskrivs följande termer:
Underhåll

Att hålla en produkt vid “liv” så att den fortsatt går att bruka.

Förebyggande

Att underhålla en produkt i förebyggande syfte, typiska exempel
är rengöring, oljning, utbyte av nedåtgående reservdelar etcetera

Avhjälpande

Att reparera eller avlägsna något defekt som hindrar produkten
från att brukas på rätt sätt, för att sedan ersätta denna med en ny.

Företaget som denna studie har genomfört hos arbetar med underhåll av produkter åt ett antal
andra aktörer. Dessa produkter underhålls i både förebyggande och avhjälpande syfte.
Förebyggande underhåll betyder att det genomförs ett underhållsarbete eller en besiktning
som är planerad och sker med bestämda intervall. Underhåll som sker i avhjälpande syfte
handlar om reparationer när kundens produkter har gått sönder och behöver en akut reparation
för att återgå till ett funktionsdugligt skick.
Företaget där denna rapport är skriven arbetar uteslutande med underhållsarbete av en annan
kunds produkter. Anläggningen består av tre lager, en underhållsavdelning och en byggnad
med administrativ personal. Företaget finns på andra orter, där en av dessa omfattar en
centraliserad inköpsavdelning som ansvarar för en del av reservdelarna som företaget
använder.
Företaget hanterar över tusen olika artiklar där de olika varianterna skiljer sig mycket åt i pris,
vikt, storlek och användningsområde. Vissa är även mer säsongsbetonade, har en någorlunda
frekvent efterfrågan medan andra har mer eller mindre helt slumpmässig. De reservdelar som
används mer frekvent är lättare att prognostisera då de oftast används förebyggande.

4.2 Lagernivåer
Företaget lagerför alla reservdelar i tre olika lager, men applicerar inga speciella metoder för
att övervaka lagernivåer. Företagets affärssystem innehåller både lagersaldon och plats där
artiklarna lagras, men problem uppstod då företaget för några år sedan uppgraderade sitt
affärssystem och enligt en av respondenterna uppstod en del fel som ligger kvar än idag. Detta
skedde på grund av ett för hastigt utfört arbete under uppdateringarna, vilket leder till att det
kan det svårt att hitta en reservdel baserad på extern information, då artiklarna har interna
namn. Produktionsledare förklarade att ytterligare ett problem uppstod vid uppdateringen:
”Vi kan säkert ha 100 artiklar som alla är döpta efter något väldigt primitivt; som “sladd”,
men där alla är olika.”
Företaget har problem med att operatören som förbrukar material har som uppgift att
avrapportera detta i företagets affärssystem, vilket inte efterlevs och skapar lagersaldon i
affärssystemet som inte stämmer med den verkliga situationen. Lagernivåer övervakas inte i
affärssystemet, utan detta sker ofta genom att en operatör märker att en produkt saknas som
denna var i behov av att använda. Detta skapar en situation där det är svårt att veta vad som
finns i lager eller inte. Ingenjören sammanfattade lagersituationen som:
”Jag skulle hitta en artikel ganska snabbt, men skulle jag släppa in er skulle ni förmodligen
aldrig hitta vad ni letar efter.”
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4.3 Klassificering
Från intervjuerna framgår det att företaget varken använder några metoder vid anskaffning
eller lagring för att särskilja produkter. Det finns klassificeringar i form av ABC-analys och EOK
i företagets affärssystem, men dessa har inte uppdaterats på tio år och används inte i någon
större utsträckning. Underhållsplaneraren sa:
”Här använder vi inte dom. Jag tror att det finns någon som använder dem, men jag tror inte
att det stämmer.”

4.4 Anskaffning och prognostisering
Från genomförda intervjuer framgår att företaget oftast köper in avhjälpande reservdelar
baserat på erfarenhet och intuition, med utgångspunkt i när behov redan har uppstått. När
något saknas skrivs artikeln upp på ett papper och lämnas sedan till administrativ personal som
antingen beställer eller skickar vidare informationen till inköpsavdelningen på annan ord. Om
reservdelarna beställd på annan ort skrivs reservdelarna upp i ett Excel-dokument, vilket
fungerar som en slags orderbekräftelse för fallföretaget. Dessvärre är respondenterna enliga om
att inköpsavdelningen inte är så noga med att uppdatera affärssystemet med dessa.
Underhållsplaneraren sammanfattade anskaffningen som att…:
“…Vi använder inga riktiga verktyg eller metoder.”
Tanken är att prognostiseringen av avhjälpande reservdelar ska ske baserat på förra årets
efterfrågan, men det saknas enligt respondenterna ett upplägg för anskaffning. En anledning
till detta är att akut avhjälpande reservdelar är svåra att prognostisera, då behovet uppstår
väldigt varierande och ofta akut.
Reservdelar som används i förebyggande syfte ska köpas in automatiskt via företagets
affärssystem. Det automatiska beställningssystemet fungerar inte som planerat då det bygger
på att man både måste rapportera det man levererar in och plockar ut, vilket inte sker enligt
underhållsplaneraren. Företaget har som mål att arbeta efter principen att behov ska
identifieras vid prognostisering, men ofta sker ändå beställningar inte förrän behovet har
uppstått trots att det redan var känt att det skulle ske. Produktionsledaren sammanfattade
anskaffningen av underhållande- och förebyggande reservdelar enligt:
“Det finns ingen grundläggande idé om hur man ska beställa material till produktionen. Här
är det är lite som att köpa in grejer till en hylla på Ica Maxi, om Coca Colan är slut är det
ingen som bryr sig. Här stannar allt.”
Företaget har även problem med beroende reservdelar, där problemet kan sammanfattas enligt
följande: Behövs det beställas in en Artikel X som ska användas för avhjälpande underhåll
behövs det även två Artikel Y och fyra Artikel Z för att genomföra detta. Att Artikel X kräver två
Artikel Y och fyra Artikel Z vid ett underhåll finns inte dokumenterat någonstans, och artiklarna
är inte heller direkt kopplade till varandra i affärssystemet.

4.5 Viktiga aspekter för företaget
Både ingenjören och underhållsplaneraren anser att det saknas en grundläggande idé om hur
reservdelar ska hanteras, då det inte finns någon som arbetar med det. Det finns riktlinjer för
nästan allt arbete, men de efterföljs sällan då de varken är tydliga eller kända för alla.
Ingenjören sammanfattade situationen som att:
”…man har någorlunda koll på kort sikt men det finns ingen koll på lång sikt och det största
problemet är bristen på proaktivt arbete. Idag sker allt reaktivt.”

4.5.1

Efterfrågan

Det går tydligt åtskilja reservdelar i grupper baserat på efterfrågan då vissa har jämn och hög
efterfrågan medan andra har varierande och låg efterfrågan. Reservdelarna används både i
förebyggande och avhjälpande syfte.
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Förebyggande underhåll eller besiktningar sker med bestämda intervall och har därför en
jämnare förbrukning. Större underhåll har även de jämna intervall, men ändå vet man ofta inte
vad som behövs vid sådana underhåll då den informationen ibland inte sparas eller är för svår
att hitta. Ingenjören sa:
”Vi kan göra samma underhåll som vi gjorde för sex år sedan, men ingen vet vad som
användes då. Så vi vet inte vad vi ska använda nu.”
Vid avhjälpande underhåll är efterfrågan svår att identifiera i ett förebyggande skede, då detta
kan resultera i att någon av företagets tusentals reservdelar helt plötsligt behövs.
Slutligen är vissa artiklar även väldigt säsongsbetonade. Företaget är medvetna om alla dessa
och kan ge exempel på en rad artiklar som har en högre efterfrågan på exempelvis sommaren
eller vintern, men använder sig inte av någon strategi för att möta en högre säsongsbetonad
efterfrågan.

4.5.2

Ledtider och leverantörer

Från intervjuerna framgår det att tillgång och användning av reservdelar påverkas mycket av
den varierande efterfrågan som företaget får arbeta med. Stora problem kan uppstå då kritiska
artiklar saknas i lager, vilket leder till att den tilltänkta reparationen får vänta under ledtiden
som krävs vid beställning av en ny reservdel. Om ledtiden då är lång, uppstår även stora
bristkostnader då kundens produkt får vänta i ett obrukbart skick. Underhållsplaneraren sa:
”Ledtiderna kan variera allt mellan någon dag till över ett år för reservdelar som används
tillsammans för att reparera eller underhålla samma produkt. Detta kan leda till en situation
där man kan utföra halva arbetet, men sen får produkten stå och vänta på resten”.
Ledtider ses av företaget som något viktigt att försöka minska, men de är svåra att påverka av
flera anledningar. Främst sker stor del av anskaffningen från leverantörer från andra länder,
vilket resulterar i långa ledtider. Anledningen till detta är att det finns externa begränsningar i
form av att man endast får använda originalreservdelar, samt interna begränsningar inom
företaget som kräver att leverantörerna godkänns innan köp sker från dessa, vilket leder till att
en reservdel oftast bara kan beställas från en leverantör. Detta bygger på att många reservdelar
har en direkt påverkan på säkerheten i driften av produkterna som underhålls. Respondenterna
känner själva att det finns behov av att jobba mer med leverantörerna, då ledtiderna ofta är allt
för långa och varierande. Underhållsplaneraren förklarade situationen som att:
”Man kan få höra mellan en och fyra månader när man beställer något. Då säger vår policy
att man ska gå efter att det tar en månad. Men oftast tar det fyra månader.”
De långa och varierande ledtiderna gör att alla respondenterna enas om ett behov av fasta
leveranser och säkrare prognoser. Men när detta historiskt inte har fått några märkbara positiva
effekter, kan ett fungerande säkerhetslager hjälpa situationen.

4.5.3

Kriticitet

Företaget arbetar med många reservdelar som anses som kritiska reservdelar. Kan kundens
produkter inte underhållas med reservdelen, leder detta till användningsförbud. Trots att brist
får en sådan effekt, finns inga listor över vilka reservdelar som anses kritiska. Företaget har
endast riktlinjer om hur man identifierar att en reservdel bör anses som kritisk. Ingenjören
sammanfattade situationen som följande:
”Vi borde ha ett säkerhetslager för kritiska reservdelar, men ingen vet vilka reservdelar som
är kritiska.”
Även underhållsplaneraren ser personligen kriticitet hos produkten som den absolut viktigaste
aspekten, men även att komplexiteten i verksamheten gör att det är svårt att klassificera på en
artikelnivå, då alla produkter som bidrar till samma funktion vore mer lätthanterligt. Idag
måste administrativ personal klargöra vilka artiklar som är kritiska för underhålls-funktionen
vilka reservdelar som är kritiska eller inte.
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4.5.4

Kostnad

Företaget har ett behov av ett stort lager, då efterfrågan kan uppstå närsomhelst för alla artiklar.
Idag är dock lagervärdet för högt. Reservdelar beställs in trots att dom fysiskt redan finns i
lagret. Produktionsledaren sammanfattar situationen:
”Dagens problem är att lagret är enormt, men ingen vet vad som finns eller vad som behövs.”
Det finns behov av ett system som hjälper att köpa in reservdelar som används i avhjälpande
syfte, för att dessa ska anlända när det planerade underhållet ska utföras. Avsaknaden av
arbetsrutiner i inlagrings- och plockningsprocesserna leder till att det är nästintill omöjligt att
få en överblick över vilka artiklar som bidrar till det för höga lagervärdet.
En aspekt som påverkar företaget är att dom har få reservdelar där de kan påverka priser, då
det ofta bara finns en leverantör som kan sätta vilket pris som helst. Det enda sättet att påverka
lagervärdet blir genom att köpa in de kvantiteter som behövs, inte mer.

4.6 Dokumentstudie
Fallföretaget kunde bidra med dokumenterade data i Excel-tabeller hämtat från deras
affärssystem. Från tabellerna visas att företaget, de senaste 10 åren, arbetat med 1671 olika
reservdelar. En del av dessa reservdelar var av engångsbruk och andra mättes i liter eller meter
i enhet istället för standardenheten styck. Utöver en kolumn för artikelnummer och beskrivning fanns även kolumner för ledtid, lagersaldo, lagervärde samt förbrukning för
artiklarna. Vissa enskilda artiklar hade även uträknade EOK-värden och blivit tilldelade en
ABC-klassificering. Dessvärre saknade 68% av alla artiklar komplett data av olika slag
(beskrivet i 1.4 Arbetsmängd). Dokumentet visade bland annat att över hälften av alla artiklar
med komplett information registrerade i affärssystemet, i snitt endast förbrukats mindre än en
gång per år medan andra kunde förbrukas cirka 700 gånger per år. Vidare visades hur en artikel
var 70.000 kronor dyrare än en annan, samt hur en artikel hade 8 månaders ledtid medan en
annan endast hade 2 dagars ledtid. En modifierad tabell från Excel-filen illustreras i tabell 9.
Tabell 9 - Modifierad tabell 1

Företaget underhåller efter 8 så kallade stoppunkter; Om någon av dessa punkter uppstår så är
produkten som underhålls ogiltigförklarad tills åtgärdad. Detta innebär att reservdelen som
saknas beställs omgående om den inte redan är på ingång, samt att det dokumenteras vilken
stoppunkt som uppstod och vilken eller vilka artiklar det var som saknades. En modifierad
tabell från Excel-tabellen illustreras i tabell 10.
Tabell 10 - Modifierad tabell 2
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Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med teoretiskt
ramverk. Studiens frågeställningar analyserar separat.

5.1 Frågeställning 1
Vilka aspekter är viktiga vid anskaffning av reservdelar?
Enligt Hu et al. (2018) blir det vanligare att lagerhålla allt större antal reservdelar för att
minimera risken för lagerbrist och driftstopp. Från genomförda intervjuer framgår det att
personal på företaget känner ett stort behov av att minimera lagerbrist, då eventuella brister
har en stor påverkan deras dagliga verksamhet.

5.1.1

Kriticitet

Från intervjuerna framgår det att det finns en vilja att vissa artiklar bör ha mer fokus än andra,
då konsekvenserna är olika stora om reservdelar saknas vid avhjälpande eller planerade
underhåll. Om vissa artiklar saknas när ett arbete ska utföras, betyder det att kundens produkt
inte kommer kunna användas förrän reparationen är utförd. Detta skapar ett behov av att
klassificera reservdelarna efter deras kriticitet, vilket både Bacchetti och Saccani (2012) har
identifierat som en av de vanligaste aspekterna när man klassificerar reservdelar, men även
Molenaers et al. (2012) ser dom den absolut viktigaste aspekten av dom alla. Fallföretaget
använder sig som tidigare nämnt i Empirin av stoppunkter där artiklar som saknas direkt
kopplas till dessa. På detta sätt har de redan ett sätt att urskilja kriticitet hos artiklarna men har
inte tillämpat några särskilda strategier för att hantera eller anskaffa dessa.

5.1.2

Ledtider

En annan aspekt som framkom tidigt vid kontakt med företaget och inte minst vid intervjuerna
var deras osäkra och långa ledtider från deras leverantörer. Louly och Dolgui (2013) menar på
att olämpligt planerade ledtider under ledtidsosäkerheter leder till stora och dyra lager eller
otillräckliga kundservicenivåer. Denna effekt är väldigt korrelerat med det hos fallföretaget, där
till exempel högfrekvens-artiklar som ständigt borde finnas på lager, ofta inte gör det.
Dokumentstudien visade att det fanns dyra artiklar som inte använts på flera år på lagret och
resulterar i bundet kapital. Det slutgiltiga resultatet av sådana situationer blir en lägre
kundservicenivå för lagerbristen, och onödigt dyra lager för de sistnämnda icke efterfrågade
artiklarna.
Roda et al. (2014) menar att man kan minimera risken för variationerna i ledtiderna genom att
arbeta med flera leverantörer, men från intervjuerna framgår att verksamhetens policy
försvårar detta då nya leverantörer kräver en lång process med ett godkännande innan
anskaffning kan ske från dessa. I och med att företaget inte kan påverka leverantörernas ser
respondenterna att ledtider istället måste accepteras som de är. Företaget bör därmed istället
fokusera på det Louly och Dolgui (2013) föreslår att varierande ledtider kan bemötas av
säkerhetsbuffert baserad på tid. Den fjärde kriticitetskoefficienten i Bošnjakovićs (2010)
kriticitetsrangordning tar hänsyn till en reservdels ledtid där denna påverkar vilken tilldelning
en reservdel får. Stoll et al. (2015) som också gjort en multiklassificerings-modell beskriver till
och med ledtider som det viktigaste kriteriet vad beskriver kriticitet.
5.1.3
Kostnad
En tredje aspekt som togs upp i intervju var det höga lagervärdet hos fallföretaget. Lagervärdet
anses vara för högt, men trots det kunde deras mest frekventa artikel med en jämn efterfrågan
emellanåt vara i brist. Detta kanske beror på det Masudin och Yandeza (2018) menade med att
många industrier som varit aktiva i 15 år har över 50% av lagret fyllt med ej efterfrågade artiklar.
Detta kan förklara den data från dokumentstudien som visade att över hälften av alla artiklar
med komplett information registrerade i affärssystemet, i snitt endast förbrukats mindre än en
gång per år. Reservdelar ska enligt Bošnjaković (2010) köpas in för lagerhållning om fördelarna
som detta medför överstiger den kostnad som uppkommer med att lagerföra reservdelarna,
speciellt om det gäller reservdelar med låg efterfrågan. Det vill säga, är den större delen av dessa
artiklar som inte använts på flera år reservdelar som skulle leda till högre kostnader vid brist
31

Analys
än vid lagerhållning, kan det utifrån en av Bošnjaković (2010) fyra frågeställningar för
anskaffning anses försvarbart.
Enligt van Kampen et al. (2012) kan man kraftigt reducera lagerhållningskostnaderna genom
att fokusera på de artiklar som kvantitetsmässigt stå för en liten del av de totala artiklarna, men
samtidigt som en stor del av förbrukningen. Fallföretaget hade klassat en del av sina artiklar
efter en ABC-analys i affärssystemet, men utnyttjades inte dessa.

5.1.4

Efterfrågan

Det går enligt data från intervju åtskilja en stor del av fallföretagets reservdelar i grupper
baserat på efterfrågan då vissa har jämn och hög efterfrågan medan andra har varierande och
låg efterfrågan. En stor majoritet enligt dokumentstudien visar sig inneha en låg och
fluktuerande efterfrågan (baserat på år) som inte efterfrågas mer än en gång under artikelns
återfyllnadsledtid. Fallföretaget ser svårigheter med att prognostisera för sin anskaffning av
reservdelarna. Detta kan kopplas till en rad tidigare teori där Boylan et al. (2008) beskriver hur
denna prognostisering är en av de största utmaningarna försörjningskedjor står inför, och där
Hu et al. (2018) samt Eaves och Kingsman (2004) styrker hur majoriteten av reservdelarna
besitter en oberoende och oftast låg efterfrågan. Fallföretaget förklarade även sitt medvetande
om vissa artiklar som efterfrågades mer än vanligt under vissa säsonger, men det gjordes inga
anpassningar efter detta. Vissa artiklar användes även vid bestämda intervaller och hade
därmed en delvis bestämd efterfrågan, likväl användes inga speciella åtgärder för dessa.
Cavalieri et al. (2008) beskriver att trots den stora mängd litteratur som finns inom området så
är det få företag som implementerar speciella metoder för att prognostisera efterfrågan.
Fallföretaget tycks enligt deras avsaknad av strategier för anskaffning vara ett utav dem
företagen som hänvisades till. Fallföretaget hade ABC-klassificerat sina artiklar men ansågs inte
använda sig av dessa. Fast även om dem hade använt sig av en ABC-klassificering, hade enligt
Fortuin och Martin (1999) och Roda et al. (2014) aspekter som säsongsbaserad variation i
efterfrågan och ledtider förbisetts.

5.2 Frågeställning 2
Hur kan reservdelar klassificeras utifrån aspekterna?
Enligt Ferreira et al. (2018) måste flera kriterier användas vid en klassificering av reservdelar.
Från föregående frågeställning går det argumentera för att det både existerar en teoretisk
förankring från tidigare litteratur, men även en praktisk förankring från fallföretagets situation
som stödjer att de fyra aspekterna efterfrågan, ledtid, kostnad och kriticitet är viktiga att ta
hänsyn till vid en klassificering av reservdelar.
Kriticitet var en av de aspekter som framkom från analys av frågeställning 1 och stöds av både
teori och empiri som en viktig parameter att beakta. VED-analysen som klassificerar
reservdelar efter kriticitet som beskrivits i tidigare kapitel är något som Stoll et al. (2015)
argumenterar för måste inkluderas när målet är att klassificera reservdelar. En av
respondenterna från intervju ansåg att kriticitet var den viktigaste aspekten, men att
komplexiteten i verksamheten gör det svårt att klassificera på artikelnivå. Gajpal et al. (1994)
understryker att en generell metod för att genomföra analysen saknas. Metoden verkställs
nämligen ofta med hjälp av subjektiva bedömningar av de fåtal personer som ansvarar för
reservdelarna (Roda et al., 2014). För att minska subjektiviteten i bedömandet av en reservdels
kriticitet presenteras flertalet metoder i teorin, däribland AHP-metoden (Gajpal et al., 1994;
Stoll et al., 2015) samt Bošnjakovićs (2010) egna kriticitetsrangordning.
Brist av V-artiklar kan leda till stora förluster, Essential-artiklar kan leda till måttliga samtidigt
som Desirable-artiklar endast orsakar mindre störningar (Botter & Fortuin, 2000; Gajpal et al.,
1994). V-artiklar ska i sin tur enligt Cavalieri et al. 2008 hindra utförandet av en
produktionsprocess. Från intervju framkom att ett antal reservdelar hade samma inverkan på
produktionsprocessen (underhållet) som V-artiklar och dessa kunde beaktas i dokumentet med
stoppunkter.
Viktiga faktorer som kan användas för att identifiera en reservdels kriticitet för en verksamhet
utöver reservdelens inverkan på produktion som precis diskuterats, är säkerhet och lager
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(Bošnjaković, 2010) samt tillförsel (Bošnjaković, 2010; Stoll et al., 2015). Säkerhetsfaktorn som
beskrivs är inte aktuellt då reservdelarna i studiens fall inte används till egna maskiner utan
enbart för underhåll av produkter. Faktorn lager är dessvärre inte heller tillämpbar då
information om storlek saknas. Tillförsel är dock applicerbar då företaget anser att de fåtalet
leverantörer med deras långa och fluktuerande ledtider är en stor utmaning att hantera. Vid en
VED-analys för fallföretaget använde sig därför författarna av parametrarna illustrerade i figur
16 som kan sammanfattas efter villkoren i tabell 11 för att involvera både produktion och
tillförsel:

Figur 16 - Parametrar för kriticitets-rangordning
Tabell 11 - Använda gränser för VED-analys

Analysen resulterade i en fördelning enligt figur 17 där Vital stod för 16% av artiklarna,
Essential för 49% och Desirable för 35%.

Figur 17 - Fördelning efter VED-analys
Hassan et al. (2012) upplyser den stora utmaningen med att reservdelar varierar i efterfrågan
och kan efterfrågas när som helst. Fallföretaget ansågs sig kunna urskilja artikelgrupper ifrån
varandra då vissa hade hög och relativt jämn efterfrågan medan andra hade låg och ojämn.
Bošnjaković (2010) argumenterar för att reservdelar bör klassificeras i grupper efter
användningsfrekvens och Cavalieri et al. (2008) förespråkar att se över användningen av
artiklarna under en viss tidsperiod och applicera FSN-analys. Enligt Ferreira et al. (2018) finns
det inget universellt sätt att sätta gränserna vid klassificering, utan de bör anpassas efter
företagets situation. Från dokumentstudien gick det endast att utläsa hur många reservdelar
som används under en 10 år lång tidsperiod samt uppdelat årsvis, men det finns ingen mer
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preciserad uppdelning för när reservdelarna har förbrukats under åren för att analysera hur
varierande en reservdels efterfrågan är. Därför valde studiens författare att basera sina gränser
på Bošnjakovićs (2010) föreslagna gränser enligt tabell 12:
Tabell 12 - Använda gränser för FSN-analys

Resultatet blev Fast-moving motsvarande 14% av artiklarna, Slow-moving motsvarande 39%
och No-moving resterande 47%. Detta illustreras i figur 18.

Figur 18 - Fördelning efter FSN-analys
Den återstående faktorn kostnad (i form av lagervärde), som företaget beskrivit är alldeles för
högt, klassificeras vanligen enligt (Hu et al., 2017; Stoll et al., 2015) med hjälp av en ABC-analys.
Efter analysen är målet att fokusera på A-artiklarna och därmed kan lagerhållningskostnaderna
kraftigt reduceras (van Kampen et al., 2012) genom en effektivare hantering av lagerförda
artiklar (Teunter et al., 2010). Fallföretaget hade redan klassificerat en andel av sina artiklar
efter en ABC-analys men hur och exakt när framgick inte. Dessutom trodde respondenterna
inte att klassificeringen var uppdaterad på flera år. Vid ett genomförande av en ABCklassificering på det reservdelar som dokumenten innehöll använde studiens författare
parametrar baserade på snittvärden av de föreslagna gränserna av Al Kattan och Bin Adi (2008)
samt Rusanescu (2014), vilka kan ses i tabell X:
Tabell 13 - Använda gränser för ABC-analys

75% av lagervärdet utgjordes av 12% av artiklarna (klassade A), följande blev 26% av artiklar
klassade som B och 63% som C. Resultat illustreras i figur 19.
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Figur 19 - Fördelning efter ABC-analys
Som tidigare nämnt, hade företaget använts sig av en ABC-analys någon gång i tiden. Även om
denna hade varit uppdaterad så pekar Yu (2011), Ferreira et al. (2018), Roda et al. (2012; 2014)
och Fortuin och Martin (1999) på att enbart använda en ABC-analys som klassificeringsverktyg
har sina brister och att klassificeringar ska bygga på fler aspekter. Detta överensstämmer med
identifierade behov hos fallföretaget då intervjuerna resulterade i fyra aspekter som företaget
anser påverkar deras anskaffningsprocess. Detta för oss till en multiklassificerings-metoder
som Yu (2011) anser man ska ersätta den traditionella ABC-analysen med och specifikt en
version av den modell som Bošnjaković (2010) samt Stoll et al. (2015) föreslår. Både
Bošnjaković (2010) och Molenaers et al. (2012) för att maximalt tre aspekter ska användas, men
eftersom den fjärde aspekten som företaget belyste (ledtid) användes i studiens VED-analys
kan en multiklassificering med hjälp av 3 olika analyser ändå genomföras. De 27 olika
kombinationerna efter multiklassificeringen presenteras i figur 20 nedan, varje cell
representerar andelen artiklar som tillhör klassen.

Figur 20 - Fördelning efter multiklassificering
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5.3 Frågeställning 3
Vilka anskaffningsstrategier kan tillämpas på de olika kategorierna av reservdelar?
Bošnjaković (2010) anser att det är viktigt att analysera den tidigare efterfrågan, för att få en
bild av hur den framtida efterfrågan kommer se ut. Från dokumentstudien går det endast att
utläsa hur många reservdelar som används under en tidsperiod på tio år samt årsvis, men det
finns ingen uppdelning för när reservdelarna har förbrukats under respektive år för att
analysera hur varierande en reservdels efterfrågan är. Hassan et al. (2012) diskuterar detta, och
skriver att den största utmaningen är reservdelars varierande efterfrågan och att de kan
efterfrågas närsomhelst. Detta gör att prognostisering av efterfrågan hos reservdelar endast kan
bygga på en uppskattning av framtida behov. Fallföretagets administrativa personal anser att
reservdelar till förebyggande underhåll tenderar att ha en jämnare efterfrågan, då dessa ofta
används vid planerade underhåll eller visar ett jämnare behovsmönster. Gällande avhjälpande
reservdelar visar de dock ett mer varierande efterfrågemönster, där akuta reparationer kan
skapa ett akut behov.
Enligt Hu et al. (2018) anses prognostisering av reservdelar som ett grundläggande krav för alla
företag som arbetar med reservdelar, men komplexiteten i processen gör det till något av det
svåraste att utföra kopplat till reservdelar. Enligt respondenterna köper personal på företaget
oftast in reservdelar baserat på erfarenhet och intuition, med utgångspunkt när behov uppstår.
Det finns inte heller bestämda kvantiteter eller metoder för genomförande. Detta
överensstämmer med observationer av Cavalieri et al. (2008) där de fastställer att det är få
företag som implementerar speciella metoder för att prognostisera efterfrågan, bestämmer
kvantiteter vid anskaffning och fattar beslut om specifika reservdelar bör lagerhållas eller
beställas vid behov. Enligt respondenterna saknas det dock ett upplägg för anskaffning, där en
anledning till detta är att akut avhjälpande reservdelar är svåra att prognostisera, då behovet
uppstår väldigt varierande och ofta akut.
För förebyggande underhålls-artiklar framgår det från intervjuerna att det finns en tanke att
prognostisering ska ske baserat på förra årets efterfrågan och beställningar av artiklarna kan
ske automatiskt via affärssystemet. Detta överensstämmer med Hu et al. (2018) som anser att
prognostisering av reservdelar där historik gällande efterfrågan finns, bör baseras på just denna
historik. Dock fungerar inte det automatiska beställningssystemet då man både måste
rapportera det man levererar in och plockar ut, vilket enligt respondenterna inte sker i nuläget.
Företaget har mål att arbeta efter principen att behov av förebyggande underhålls-artiklar ska
identifieras vid prognostisering, men oftast sker ändå beställningar inte förrän behovet har
uppstått trots att det redan var känt att det skulle ske.
Från genomförda intervjuer framgår det att fallföretaget har problem med sitt lagervärde, där
en bidragande faktor är den dåliga översikten av vad som finns i lager. Ofta beställs reservdelar
in, även fast de redan finns lagerförda, då lagersaldot i affärssystemet står på noll. Jonsson och
Mattsson (2008) talar om vikten av att vid anskaffning av reservdelar ta hänsyn till aspekter
som fastställande och uppdatering av orderpunkter, val av övervakningsmetoder och
förbrukningstider. Från intervjuerna framgår det att företaget inte arbetar efter några
bestämda metoder för varken övervakning av lagersaldon eller orderpunkter för anskaffning,
utan överlämnar den del av prognostiseringen som sker till att bygga på den bristfälligt
inrapporterade förbrukningen.
För att minska lagervärdet, anser Boylan et al. (2008) att reservdelar först bör kategoriseras för
att sedan anskaffas efter den strategi som passar den kategori de placerats i. Bošnjaković (2010)
och Stoll et al. (2015) föreslår olika lagerpolicyers på reservdelar, baserat på vilken av de 27
kategorierna från deras multiklassificeringar en reservdel tilldelas (metoderna kan ses i figur
9). Vid en klassificering på fallföretaget, där reservdelar med inkomplett information
exkluderats, kan en fördelning av lagerpolicyers se ut som fördelningen i figur 21.

36

Analys

Figur 21 - Fördelning efter Bošnjakovićs (2010) anskaffningsstrategier efter multiklassificering
De artiklar som klassificeras i grupperna med en lagerpolicy på fler än en förbrukning, samt har
en jämn efterfrågan anser Bošnjaković (2010) bör återanskaffas efter EOK och som Bacchetti
et al. (2013) anser ges bäst resultat när EOK:n kombineras med fasta inspektionsintervall och
beställningspunkter. Då fallföretaget har arbetat med EOK förr, finns stöd i företagets
affärssystem att använda dessa igen, men med uppdaterade klassificeringar. Från intervju
framkommer dock att efterfrågan emellertid är varierande, vilket enligt Bacchetti et al. (2013)
menar försämrar resultatet av EOK-metoden. För att möta varierande efterfrågan, har Wagner
och Whitin (1958/2004) konstruerat en dynamisk version av EOK där efterfrågan tillåts variera
över flertalet perioder. Huruvida de kategorier med fler än en förbrukning som lagerpolicy ska
anskaffas med EOK eller Wagner-Whitin-modellen i studiens fall är oklart då nödvändig
periodspecifik historiska data gällande efterfrågan saknas . Fallföretaget har även
uppmärksammat problematik gällande varierande efterfrågan samt att deras mest frekvent
använda reservdelar (klassad A F V) emellanåt brister, trots att en del av den framtida
förbrukningen var känd. Louly och Dolgui (2013) diskuterar möta variation i ledtider med
användandet av säkerhetslager, vilket kan implementeras för att hindra att ofta bristande
artiklar saknas i framtiden.
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Kapitlet inleds med en diskussion kring de metoder som valts för datainsamling. Vidare
diskuteras studiens resultat följt av slutsatser och rekommendationer till fallföretaget. Kapitlet
avslutas med förslag på vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Studiens syfte att “...undersöka hur anskaffning av reservdelar kan effektiviseras, utifrån
multipla klassificeringsaspekter” skapade en naturlig utgångspunkt där aspekterna behövde
identifieras. Det gick se en klar parallell mellan teori och resultat från intervjun om vilka
aspekter som är viktiga att ha i åtanke vid hanterandet av lagerförda reservdelar. De aspekter
som var tydligast att se var kriticitet, ledtider, efterfrågan och kostnad. Andra aspekter som
förekom i både teorin och vid intervjuerna, men som inte lika prononcerade var
säsongsbaserad variation i efterfrågan, reparerbarhet och planeringshorisont. Dessa har
nämnts, men det har inte lagts något större arbete eller fokus på dem. De som hamnat något
under radarn vid samtal med fallföretaget och större delen av teorin är
lagerhållningskostnader och orderkostnader som Fortuin och Martin (1999) samt Roda et al.
(2014) nämner. I fallet med fallföretaget, kan detta ha att göra med att de fåtalet leverantörerna,
vilket resulterar i att större krav gentemot dem inte kan ställas. Orderkostnaderna är då svåra
att pressa och försöker det istället lösas genom att beställa in större kvantiteter resulterar det
högre lagerhållningskostnader, speciellt när vissa av de tusentals artiklarna kan ligga på lager i
flera år utan användning, som gick att betrakta i dokumenten.
När aspekterna identifierats och reservdelarna klassificeras utefter dessa, möjliggjordes olika
anskaffningsstrategier för de olika kategorierna. Jonsson och Mattsson (2008) betonar vikten
av att anskaffningen ska till hänsyn aspekter om orderpunkter, övervakningsmetoder och
förbrukningstider. Eftersom dessa varierar mellan kategorierna anses även varierande
anskaffningsstrategier betryggande. Boylan et al. (2008) menar exempelvis på att ha
kategorierna med anpassade anskaffningsstrategier minskar lagervärdet. Fallföretaget
arbetade inte med några bestämda metoder för dessa aspekter, inte heller använde dig sig av
klassificeringar, vilket i sin tur kan ha lett till deras stora lagervärde. Anskaffning kan således
effektiviseras utifrån multipla klassificeringsaspekter genom att minska lagervärdet och binda
mindre kapital.
Vid dokumentstudien saknade många reservdelar komplett information. De föreslagna
kriterierna för multiklassificeringen bygger på att fallföretaget måste komplettera denna
information för att kunna genomföra klassificeringar på samtliga reservdelar. Vidare föreslås
även att vissa reservdelar anskaffas beroende på hur mycket tillhörande ledtid från leverantör
varierar. Detta är någon som kräver flera månaders datainsamling från fallföretagets sida för
att kunna genomföra, men då flertalet källor nämner att reservdelar tenderar att visa varierande
ledtids- och efterfrågemönster, argumenterar studiens författare för vikten av att införa en
sådan insamling.

6.2 Teoretiskt bidrag
Trots åtskilda uppfattningar om hur väl utforskat området för lagerstyrning och anskaffning av
reservdelar är (Cavalieri et al., 2008; do Rego & de Mesquita, 2015), så visar studiens författare
ansatser till Cavalieri et al. (2008) att det finns stora mängder litteratur. Bacchetti och Saccani
(2012) uppmuntrar till fler fallstudier med fokus på implementeringen av olika
klassificeringsmetoder för reservdelar. Frånsett att fallstudien varken hade tid eller tillräckligt
med komplett data att implementera samt följa fallföretaget med klassifikationer för varje
enskild artikel med anpassade lagerstyrnings- och anskaffningsstrategier kunde studien utföra
ett exempel på en multiklassificering som påvisar typer på aspekter som kan tas, och kanske
bör tas, i beaktande vid klassificering av reservdelar. Dessa aspekter var i teorin redan välkända
och studiens verk kan därmed erfaras förstärkande och bekräftande för den befintliga teorin då
inget från teorin kunde förkastas med empiri från datainsamlingsmetoderna. I liknande
avseende stämde den teoretiska förankringen väl överens med den empiriska erhållen från
fallföretaget vilket kan stimulera styrka den befintliga teorin. Studiens fall var inom
underhållsbranschen vilken teori diskuterad ovan inte alltid var centrerad runt, vilket bidrar
till utökad teori för litteraturområdet specificerat på företag med uteslutande arbete med
reservdelar; teorin kunde tillika appliceras i detta avseende.
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Den föreslagna multiklassificeringen syftar till att kunna implementeras av fallföretaget efter
insamlad kompletterande information. Dock är gränserna för de olika delklasserna är baserade
på tidigare litteratur för att kunna användas av andra företag, istället för att optimera dessa för
fallföretaget.

6.3 Rekommendationer och empiriskt bidrag
Fallföretaget upplevde stora logistiska brister, vilket till stor del ansågs bero på att en
logistikavdelning saknades. De ansåg sig ha dålig koll på lagervärden, orderpunkter samt
beställning efter “riktiga verktyg eller metoder”. Fallföretaget förväntade sig inte en
implementering med studien utan önskade snarare ett nytt tankesätt för deras
anskaffningsprocess.
Baserat på insamlade data och teori föreslår studiens författare att företaget implementerar nya
policyers av hur reservdelar hanteras. En multiklassificering baserad på ABC-, FSN- och VEDanalyser bör genomföras, där (1) reservdelarna i grupperna “fler än en” med jämn efterfrågan,
där EOK:n beräknas och används tillsammans med en beställningspunkt för att täcka
förbrukning under ledtid och periodvis övervakning av dess lagernivåer bör utföras genom
inspektionsintervall. Osäkerhet i ledtid skyddas av ett säkerhetslager. (2) Reservdelarna i
grupperna “fler än 1” med varierande efterfrågan, Wagner-Whitin-modellen används för att
beräkna orderkvantiteter och används tillsammans med en beställningspunkt för att täcka
förbrukning under ledtid och kontinuerlig övervakning av dess lagernivåer. Osäkerhet i ledtid
skyddas av en säkerhetsledtid. (3) De reservdelar som klassificeras enligt grupperna “en enhet
i lager” lagerhålls i en kvantitet som täcker ett underhåll och en ny uppsättning beställs när de
befintliga används. (4) Reservdelarna som klassificeras enligt grupperna “0 i lager” lagerhålls
inte, utan beställs in vid behov.
För att fallföretaget ska kunna implementera dessa riktlinjer, måste först ledtidshistorik sparas
för att senare kunna analyseras av företaget där fokus bör ligga på att analysera variationen i
ledtiden för att kunna välja mellan att applicera EOK eller Wagner-Whitin-modellen på
kvantitetsberäkningar. Vidare föreslås att fallföretaget kompletterar den saknade
informationen gällande kostnad, intern klassificering och lagersaldon för att kunna tilldela en
klassificering till samtliga reservdelar.

6.4 Metoddiskussion
Det finns ingen studie utan brister och studien har ett antal som bör behandlas. Först, att det
endast genomfördes tre intervjuer kan anses vara ett för litet antal för att få en verklig
helhetsbild men då det endast var dessa tre respondenter som hade erfarenhet av anskaffning
hos fallföretaget och berördes av problemet, bedömdes antalet tillräckligt. Vidare kan mer
strukturerade intervjuer anses ha en högre validitet men ostrukturerade intervjuer är bra om
man vill veta någons ”uppfattning om ett fenomen” och det tillät respondenterna att i större
utsträckning kunna argumentera för, utveckla samt ge exempel vilket gav författarna en bra
förståelse för problemen.
En utmaning med litteratursökning är att säkerställa att man får en överblick över hela fältet
och därmed så mycket relevant teori och tidigare studier som möjligt. Genom att söka efter
många för studien relevanta nyckelord, med booleska uttryck ledde detta flertalet gånger till att
artiklar som berörde avlägsna ämnesområden fanns med i sökträffarna, och det var svårt att
hitta en bra nivå för att avgränsa till ett ”lagom” brett sökområde. Det finns en medvetenhet om
att det existerar ett mycket bredare fält av olika klassificeringsmetoder, men då de metoder som
ingår i studien överensstämmer med fallföretagets behov, förutsättningar och deras
uteslutande användning av reservdelar, argumenterar studiens författare för ett tillräckligt
omfång.
Vid dokumentstudien saknade många reservdelar komplett information. De föreslagna
kriterierna för multiklassificeringen bygger på att fallföretaget måste komplettera denna
information för att kunna genomföra klassificeringar på samtliga reservdelar. Författarna valde
att exkludera de reservdelar som inte hade komplett information istället för att komplettera
denna, vilket kan ses som att data har utelämnats. Men då målet är att presentera ett förslag på
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hur reservdelar kan klassificeras och anskaffas efter multipla anses detta inte påverka, då
endast fördelningar skulle skilja med mer (eller annan) information, inte gränserna eller de
olika grupperna eller förslagen för anskaffning.

6.5 Vidare forskning
Till vidare forskning med förutsättningen att mer tid finns tillgängligt skulle fokus kunna riktas
mot att först implementera klassificeringarna och dess lagerstyrnings-strategier för att sedan
analysera företagets resultat gällande lagerhållning- och bristkostnader. Däribland resultatet
för de olika kategoriernas lagerpolicyn huruvida gränserna vid klassificering måste ändras eller
om lagerpolicyn behöver ändras. Därtill skulle olika multiklassificeringar som Bošnjakovićs
(2010) samt Stoll et al. (2015) kunna jämföras gentemot varandra för att se de praktiska föroch nackdelarna med att byta ut FSN-dimensionen till en XYZ-analys.
Från tidigare litteratur framgår det delade meningar huruvida kriticitet bör klassificeras, där
osäkerhet kring kriticitet hos en reservdel bör bestämmas och hanteras finns. I en bransch där
reservdelar står för en stor del av den dagliga artikel-användningen, tenderar dock åsikter att
luta mot att kriticitet bör ses som den viktigaste aspekten trots att det ofta bygger på krångliga
och subjektiva processer. Därför vore det fördelaktigt om fokus lades på att implementera olika
kvantitativa kriticitets-klassificeringar på företag och följa utvecklingen över tid, med fokus på
att minimera risken för brist då detta kan påverka på en nivå att den dagliga verksamheten inte
kan utföras.
Vidare anser studiens författare att vidare studier bör fokusera på både externa och interna
processer gällande hantering och anskaffning av reservdelar. Vid en förändring av de externa
faktorerna hos företag som uteslutande arbetar med reservdelar, kan det vara lämpligt att
samtidigt anpassa interna aspekter, såsom lagerlayout, för att effektivisera hanteringen av
reservdelar. Vid genomförandet av flera analyser, som ABC, kan detta även tillämpas på
placeringen av reservdelar i företagets lager, samtidigt som denna syftar till att anpassa
anskaffningen efter tilldelade kategorier.
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