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Abstract 
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Abstract 
Purpose – The purpose of this study is to investigate how to achieve efficient 
inventory management of spare parts in the health care sector. 

Methodology – To meet the purpose of the study a case study has been conduct-
ed in collaboration with Hjälpmedelscentralen at Länssjukhuset Ryhov in Jönkö-
ping. The empirical data have been obtained by methods such as interviews and 
documentation studies. By analysing empirical data in comparison with the theo-
retical framework the findings of the study was generated.  

Findings – Initially, the findings of the study implies that aspects such as usage 
frequency, annual dollar volume and criticality are important to consider in inven-
tory management of spare parts in the health care sector. Usage frequency and 
annual dollar volume have been used as criteria for an assortment wide ABC-
classification which resulted in three segments. One of these segments, customer 
order, has a very low usage frequency. Therefore it was considered appropriate to 
only order these spare parts when an actual need has occurred. The inventory 
management of the remaining segments should be carried out with a reorder point 
system. However, there is a certain difference regarding the intensity of the man-
agement between the two segments. Furthermore, it’s appropriate to conduct a 
classification based on criticality. This should ensure that critical spare parts get 
more attention and hence decreasing the risk of shortage. 

Implications – In this study, it has been determined how to achieve efficient in-
ventory management of spare parts in the health care sector. For those who aim 
to do this it’s necessary to identify the aspects that are most important for the par-
ticular business. Furthermore, it’s important that these businesses ensure the avail-
ability of necessary data. 

Research limitations – The conducted case study was designed as a holistic sin-
gle case study. Since businesses differ from each other it would have been appro-
priate to conduct a multiple case study. As a result of this, a higher degree of gen-
eralisation could have been achieved. 

Key words – Logistics, Inventory management, Inventory control, Spare parts, 
Health care 
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka hur lagerstyrning av reservdelar 
inom hjälpmedelsförsörjning kan effektiviseras. 

Metod och genomförande – Den valda strategin för att uppfylla studiens syfte 
omfattades av att genomföra en fallstudie i samarbete med Hjälpmedelscentralen 
på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Empiri från fallstudien har erhållits genom 
intervjuer och dokumentationsstudier. Insamlad data har analyserats gentemot det 
teoretiska ramverket och därmed genererat studiens resultat. 

Resultat – Studiens resultat visar inledningsvis på att rörlighet, volymvärde och 
kritiskhet är viktiga aspekter att beakta vid lagerstyrning av reservdelar inom 
hjälpmedelsförsörjning. Rörlighet och volymvärde har utgjort kriterier för en sor-
timentsövergripande ABC-klassificering, vilket resulterade i tre segment. Ett av 
dessa segment, kundorder, har så pass låg rörlighet att det ansågs lämpligt att end-
ast beställa dessa reservdelar då behov uppstår. För de övriga segmenten bör la-
gerstyrningen utföras med beställningspunktsystem, dock med en viss skillnad när 
det gäller styrningens intensitet. Vidare anses det lämpligt att, för enskilda reserv-
delar, göra kvalitativa bedömningar avseende kritiskhet. Detta ska säkerställa att 
kritiska reservdelar får en mer uppmärksammad styrning för att därmed, i större 
utsträckning, undvika bristsituationer. 

Implikationer – I denna studie har det fastställts hur lagerstyrning av reservdelar 
inom hjälpmedelsförsörjning kan effektiviseras. För verksamheter som vill åstad-
komma detta är det dock nödvändigt att identifiera de aspekter som, för verksam-
heten i fråga, är mest väsentliga. Vidare krävs det att tillgång till nödvändigt data-
underlag säkerställs. 

Begränsningar – Fallstudiedesignen utgjordes av en enfallsstudie där endast en 
analysenhet undersöktes. I och med att olika verksamheter har olika förutsättning-
ar för lagerstyrning hade det varit lämpligt att inkludera fler fallverksamheter i 
undersökningen. Detta hade resulterat i en högre grad av generaliserbarhet. 

Nyckelord – Logistik, Lagerstyrning, Reservdelar, Hälso- och sjukvård 
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1 Introduktion 
Detta kapitel beskriver inledningsvis bakgrunden och de huvudsakliga motiven till studien. 
Detta bryts sedan ner i en mer detaljerad problembeskrivning. Följt av detta presenteras studiens 
syfte tillsammans med tre frågeställningar som argumenteras fram. Omfång och avgränsningar 
beskriver studiens fokusområden. Avslutningsvis beskrivs rapportens upplägg under avsnittet 
disposition.  

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har svensk hälso- och sjukvård behövt genomgå stora förändring-
ar till följd av ökade krav på kostnadseffektivisering. Sjukvården måste minska sitt 
resursutnyttjande utan att det sker på bekostnad av kundtillfredsställelse (Sveriges 
läkarförbund, 2004; Anell, 2005; Aronsson et al., 2011). Forskning har visat att 
mellan 30 och 46 procent av sjukvårdens totala kostnader kan relateras till logistik-
aktiviteter (Nachtmann & Pohl, 2009; Rachmania & Basri, 2013; Landry & 
Philippe, 2004). Av dessa kostnader är upp emot hälften inte nödvändiga och kan 
undvikas genom att effektivisera logistikverksamheten (Poulin, 2003; Aronsson et 
al., 2011). Vidare utgörs en stor del av de totala logistikkostnaderna av lagerfö-
ringskostnader. Detta avser de kostnader som lagrade produkter för med sig i ett 
lager, dvs. kapitalbindnings- och riskkostnader (Oskarsson et al., 2006). För att 
minska dessa kostnader krävs effektiv lagerstyrning, vilket innebär att tillgodose 
efterfrågan utan att få för många brister (Axsäter, 1991). 

Inom hälso- och sjukvård brukar artiklar delas in i två huvudgrupper baserat på 
om de är medicinska eller icke-medicinska. Medicinska artiklar avser de artiklar 
som har en direkt koppling till den praktiska vården, t.ex. medicin, hjälpmedel och 
utrustning. Med hänsyn till att medicinska artiklar är kritiska för vården av patien-
ter har sjukhus traditionellt sett varit ovilliga att kostnadseffektivisera genom att 
minska lagernivåer av dessa artiklar. Trots detta har det på senare tid blivit allt van-
ligare att sjukhus tillämpar olika lagerstyrningsmetoder för att minska lagerförings-
kostnaderna för medicinska artiklar (Aptel & Pourjalali, 2001; Rachmania & Basri, 
2013). De artiklar som inte direkt kan kopplas till, men kompletterar, huvudverk-
samheten ingår i gruppen icke-medicinska artiklar (Pan & Pokharel, 2007). Lager-
styrning av dessa artiklar är framförallt aktuellt inom hjälpmedelsförsörjning. 
Denna del av hälso- och sjukvården avser att tillhandahålla och underhålla hjälp-
medel för personer med rörelsehinder samt kognitiva och kommunikativa funkt-
ionsnedsättningar (Blomquist et al., 2007). För att underhållsfunktionen ska fun-
gera optimalt krävs det tillgång till reservdelar och således finns det även behov av 
effektiv lagerstyrning. En överblick av de huvudsakliga flödena vid hjälpmedels-
försörjning ges i Figur 1. De grå pilarna symboliserar flöden av hjälpmedel till 
skillnad från reservdelsflöden som symboliseras av svarta pilar. De streckade lin-
jerna avgränsar fokalverksamheten från övriga aktörer i försörjningskedjan. 
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Figur 1. Flödeskarta över hjälpmedelsförsörjning baserad på Fortuin och Martin 
(1999) 

Hjälpmedelsförsörjning skiljer sig från andra verksamheter i det avseende att 
hjälpmedel alltid returneras efter att behovet upphört. Anledningen till detta är att 
patienterna inte köper hjälpmedel utan endast lånar dem under en viss tid. Trots 
att hjälpmedel ibland returneras i ett obrukbart skick finns det fortfarande möjlig-
het att vissa artiklar är funktionsdugliga och kan användas som reservdelar till 
andra hjälpmedel. Detta ger upphov till dubbla inflöden av reservdelar.  

1.2 Problembeskrivning 
Det finns goda möjligheter till att, inom hjälpmedelsförsörjning, minska kostnader 
och samtidigt upprätthålla en god service genom att effektivisera lagerstyrningen 
av reservdelar. Detta är dock ett problematiskt åtagande eftersom lagerstyrning av 
reservdelar inte kan utföras med de traditionella metoderna utan att ta hänsyn till 
vissa aspekter. Anledningen till detta är att reservdelars efterfråga ofta är oregel-
bunden och därmed svår att förutsäga (Fortuin & Martin, 1999; Dekker et al., 
2010).  

Som Figur 1 illustrerar är leverantörer viktiga aktörer inom hjälpmedelsförsörjning 
eftersom de tillhandahåller både hjälpmedel och reservdelar. Hur lagerstyrningen 
utformas kan i viss utsträckning påverkas av relationer med leverantörer. Ett gott 
samarbete kan innebära goda leveranstider, vilket i sin tur inte ställer samma krav 
på höga lagernivåer (Jarrett, 1998; Nachtmann & Pohl, 2009). Utifrån ett livscy-
kelperspektiv kan lagerstyrning av reservdelar delas in i två faser, tillverknings- och 
utgåendefasen. Tillverkningsfasen avser den period reservdelarna finns tillgängliga 
genom att de fortfarande tillverkas av leverantören. I denna fas kan kostnadseffek-
tiviseringar åstadkommas genom att tillämpa olika lagerstyrningsmetoder. Utgåen-
defasen avser istället den period då leverantören fasar ut tillverkningen av reserv-
delen. I denna fas handlar det i större utsträckning om taktiska inköpsbeslut än 
om tillämpning av lagerstyrningsmetoder (Fortuin & Martin, 1999).  
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Hittills har lagerstyrning av reservdelar inom hjälpmedelsförsörjning, både inom 
akademin och näringslivet, varit ett oprioriterat område. Dock är det, i och med 
den svenska hälso- och sjukvårdens ökade krav på kostnadseffektivisering, nöd-
vändigt att på ett standardiserat och formaliserat sätt sköta denna logistikaktivitet 
(Liker & Meier, 2006). Lagerstyrning av reservdelar skiljer sig inte avsevärt mellan 
industri och sjukvård, dock blir den inom sjukvården än mer viktig eftersom det i 
slutändan handlar om att uppfylla människors vitala behov. Genom att ta tillvara 
på erfarenheter från industrin och applicera dessa inom hjälpmedelsförsörjning så 
kan sjukvårdens lagerstyrning av reservdelar effektiviseras.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Svensk hälso- och sjukvård genomgår stora förändringar för att uppfylla de ökade 
kraven på kostnadseffektivisering. Inom hjälpmedelsförsörjning kan effektiviserad 
lagerstyrning av reservdelar bidra till att uppfylla dessa krav. Därmed är studiens 
syfte följande: 

Att undersöka hur lagerstyrning av reservdelar inom hjälpmedelsförsörjning kan effektiviseras. 

För att åstadkomma effektiviserad lagerstyrning av reservdelar inom hjälp-
medelsförsörjning måste lagerstyrningen byggas upp utifrån de aspekter som är 
mest avgörande. Detta avser att ta hänsyn till de aspekter som förekommer vid 
traditionell lagerstyrning men även till de som är unika för lagerstyrning av reserv-
delar. Detta leder fram till studiens första frågeställning:  

§ Vilka aspekter är viktiga att beakta vid lagerstyrning av reservdelar inom hjälpmedels-
försörjning? 

Vilka aspekter som är mest kritiska skiljer sig mellan olika artiklar och det är där-
med inte lämpligt att uteslutande använda en lagerstyrningsmetod för ett helt sor-
timent. Differentierad lagerstyrning går dock inte att tillämpa för samtliga artiklar 
utan de måste klassificeras i ett antal segment utifrån de aspekter som är mest kri-
tiska. Studiens andra frågeställning är därmed: 

§ Hur kan reservdelar klassificeras utifrån dessa aspekter? 

När reservdelarna klassificerats måste respektive segment tilldelas lämpliga lager-
styrningsmetoder. Den avslutande frågeställningen som ska besvaras är således: 

§ Vilka lagerstyrningsmetoder lämpar sig för respektive reservdelssegment? 

För att besvara dessa frågor och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 
genomföras. Fallstudien syftar till att samla empiri men även till att validera det 
slutgiltiga resultatet. 
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1.4 Omfång och avgränsningar 
För att begränsa arbetets omfattning kommer studien enbart omfatta lagerstyrning 
av reservdelar till hjälpmedel. Detta innebär således att in- och utflöden av hjälp-
medel inte kommer att undersökas. Som tidigare beskrivits är leverantörer viktiga 
aktörer inom hjälpmedelsförsörjning eftersom de tillhandahåller både hjälpmedel 
och reservdelar. Trots att leverantörer i stor utsträckning kan påverka lagerstyr-
ningens utformning anses det nödvändigt, för att ytterligare begränsa arbetets om-
fattning, att inte inkludera dessa i denna studie. Dessa avgränsningar illustreras 
med den röda rutan i Figur 2.  

 
Figur 2. Studiens omfång och avgränsningar 

Vidare kommer undersökningen endast att avse reservdelar som fortfarande till-
verkas av leverantören. I och med att reservdelar som är i utgåendefasen inte i 
samma utsträckning kan hanteras med lagerstyrning kommer dessa artiklar inte att 
beaktas i denna studie. 

1.5 Disposition 
För att skapa struktur i rapporten har innehållet delats in sex huvudsakliga kapitel, 
vilket illustreras i Figur 3. Förutom att beskriva rapportens disposition syftar figu-
ren till att klargöra hur de olika kapitlen hänger samman. I kapitel 1 beskrivs in-
ledningsvis bakgrunden till studiens genomförande följt av en mer detaljerad pro-
blembeskrivning. Detta ledde fram till studiens syfte, vilket i sin tur bröts ner i tre 
frågeställningar. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens omfång och 
avgränsningar för att beskriva studiens fokusområden. I kapitel 2 presenteras bl.a. 
de metoder och tillvägagångssätt som tillämpats för att uppfylla studiens syfte. 
Detta följs av det teoretiska ramverket som utgjort grunden för studiens analys. 
Kapitel 4 omfattas av en beskrivning av fallstudieverksamheten samt den lager-
styrning de tillämpar i nuläget. Analysen, som utgår både från teori och empiri, 
syftar till att besvara studiens frågeställningar och presenteras i kapitel 5. 
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Figur 3. Rapportens disposition 

Rapporten avslutas med diskussion och slutsatser i kapitel 6. Diskussionerna avser 
studiens resultat, teoretiska och praktiska implikationer samt en utvärdering av de 
tillämpade metoderna. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för att uppfylla studiens syfte. Inledningsvis beskrivs 
arbetsprocessen och dess huvudsakliga aktiviteter. Detta följs av studiens ansats och strategival 
samt metoder för datainsamling och dataanalys. Avslutningsvis utvärderas rapportens kvalitet 
utifrån kriterierna reliabilitet och validitet. 

2.1 Arbetsprocessen 
Arbetet med studien kan övergripande beskrivas utifrån ett antal faser. I Figur 4 
ges en översikt av studiens arbetsprocess i form av ett Gantt-schema. Som detta 
illustrerar har det huvudsakliga arbetet pågått under vårterminen 2013, dock gjor-
des vissa förberedelser redan under höstterminen 2012. 

 
Figur 4. Studiens arbetsprocess 

Studiens arbete inleddes med att hitta ett lämpligt ämnesområde att undersöka. 
För att åstadkomma detta var det nödvändigt att se på olika områden ur både ett 
teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Detta gjordes för att hitta ett ämnesområde 
som både inom akademin och näringslivet har behov av den kommande under-
sökningen. De efterföljande aktiviteterna i problemdefinitionsfasen omfattades av 
att definiera det problem som utgör grunden för studiens syfte. Val av strategi och 
metoder handlade om att bestämma de tillvägagångssätt som skulle tillämpas för 
att uppfylla studiens syfte. Eftersom det undersökta problemet hade en relativt 
begränsad teoretisk förankring ansågs det nödvändigt att tillämpa fallstudiestrate-
gin. Vidare innebar arbetet i denna fas att bestämma vilka metoder som skulle an-
vändas för datainsamling respektive dataanalys.  

Litteraturstudien var tidsmässigt den mest omfattande fasen och pågick från bör-
jan av januari till slutet av april. I stor utsträckning handlade denna fas om littera-
tursökning för att hitta de teorier som var relevanta för undersökningen. Parallellt 
med detta pågick även utformandet av det teoretiska ramverket som skulle utgöra 
grunden för den kommande analysen. 

Fallstudiefasen pågick från slutet av december till mitten av april. Inledningsvis 
handlade det om att, som tidigare nämnts, få ett praktiskt perspektiv på det pro-
blem som skulle undersökas. Intensiteten i fallstudiefasen sänktes under januari 
och februari då andra faser fick ett högre fokus. Fallstudiens datainsamlingsme-
toder tillämpades främst under mars och april för att samla in empirisk data som 
ansågs nödvändig för att kunna besvara studiens frågeställningar och därmed upp-
fylla syftet. Den insamlade empirin analyserades kontinuerligt under fallstudiens 
gång, dock fick analysen ett successivt ökat fokus under mars och april. 



Metod och genomförande 

 7 

2.2 Ansats 
Denna studie bygger på en explorativ ansats vilket, enligt Patel och Davidsson 
(2003), är lämpligt då informationen inom ett visst ämnesområde är begränsad. I 
och med att denna undersökning är en blandning av två relativt outforskade äm-
nesområden, sjukvårdslogistik (Arvidsson, 2007) och lagerstyrning av reservdelar 
(Huiskonen, 2001; Botter & Fortuin, 2000), så blir den explorativa karaktären än 
mer tydlig. Frågeställning ett och tre kan argumenteras för att vara explorativa ef-
tersom de syftar till att utreda ett ämnesområde vars tillgång till information är 
begränsad. Frågeställning två, som handlar om klassificering, är istället deskriptiv i 
och med att generella klassificeringsmetoder även kan användas för reservdelar. 
Eftersom dessa metoder kan anpassas för olika klassificeringskriterier är det, i 
denna studie, inte nödvändigt att forska fram nya metoder. 

Studiens vetenskapliga inriktning kan beskrivas genom att ett initialt ramverk 
byggdes upp utifrån tillgänglig teori inom traditionell lagerstyrning. Ramverket har 
sedan successivt kompletterats och modifierats i takt med att empirisk data sam-
lats in genom en fallstudie. Detta förhållningssätt mellan teori och empiri benämns 
abduktion och möjliggör nya insikter om existerande teorier (Kovács & Spens, 
2005). Studiens metodiska inriktning karaktäriseras till stor del av att kvalitativa 
undersökningsmetoder använts vid datainsamlingen. Kvalitativa undersökningar 
fokuserar på de egenskaper, hos entiteter, som inte kan mätas i kvantitet eller 
mängd (Merriam, 1994). Undersökningsmetoderna syftar till att skapa en djupare 
förståelse för problematiken kring lagerstyrning av reservdelar inom hjälpmedels-
försörjning. Ansatsens vetenskapliga och metodiska inriktning stämmer väl över-
ens med studiens explorativa och dels deskriptiva syfte och frågeställningar. 

2.3 Fallstudie 
Fallstudier är en undersökningsstrategi som fokuserar på att erhålla en ökad för-
ståelse för enstaka undersökningsobjekt. Med denna strategi är det vanligt att data-
insamlingen sker genom intervjuer, observationer samt genom att studera doku-
ment (Eisenhardt, 1989). Det begränsade utbudet av litteratur inom studiens äm-
nesområde gjorde att fallstudiestrategin ansågs lämplig för att komplettera det teo-
retiska ramverket. Yin (2007) beskriver att fallstudier är en lämplig strategi vid ex-
plorativa studier, vilket ytterligare motiverar strategivalet i denna studie. När det 
gäller fallstudiens design är det två dimensioner som bör beaktas, antal fall och 
antal analysenheter. Den första dimensionen avser huruvida studien är en enfalls- 
eller flerfallsstudie medan den andra dimensionen avser antalet analysenheter som 
ska undersökas i respektive fall (Yin, 2007).  

I denna undersökning har en enfallsstudie med endast en analysenhet undersökts. 
För att välja fallstudieverksamhet användes initialt en metod som kallas teoretiskt 
urval (eng. theoretical sampling). Metoden bygger på att en urvalsgrupp bestäms 
utifrån den teori som utgör grunden för studien (Marshall, 1996). I denna studie 
var det hjälpmedelsförsörjning som satte ramen för urvalet. År 2007 fanns det 27 
verksamma aktörer inom hjälpmedelsförsörjning i Sverige. Dessa var fördelade 
mellan samtliga län och då främst under landstingens och kommunernas regi 
(Blomquist et al., 2007). Utifrån denna urvalsgrupp valdes en fallstudieverksamhet 
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genom ett bekvämlighetsurval (eng. convenience sampling) baserat på geografisk 
närhet. Enligt Marshall (1996) är det vanligt förekommande med inslag av denna 
urvalsmetod i kvalitativa studier. Han är dock kritisk till att uteslutande använda 
bekvämlighetsurval då det medför risk för att kvaliteten på datainsamlingen blir 
låg samt att studiens trovärdighet minskas. 

Fallstudien utfördes i samarbete med Hjälpmedelscentralen på Länssjukhuset Ry-
hov i Jönköping (benämns hädanefter Hjälpmedelscentralen). De ansvarar för att, 
i hela länet, tillhandahålla och utföra underhållsarbeten på hjälpmedel. Verksam-
heten utgörs av de tre enheterna administration, konsultation samt teknik och lo-
gistik (T & L). Fallstudiens analysenhet är teknik och logistik eftersom det främst 
är denna enhet som påverkar och påverkas av lagerstyrningen av reservdelar. 
Inom enheten arbetar 18 anställda med underhåll, anpassning, godsmottagning 
och distribution.  

De senaste åren har antalet personer med behov av hjälpmedel ständigt ökat, vil-
ket i kombination med minskade resurser ställer krav på att Hjälpmedelscentralen 
effektiviserar verksamheten. För närvarande utförs ett systematiskt kvalitetsarbete 
som syftar till att, i hela verksamheten, åstadkomma ständiga förbättringar. För att 
minska kostnader strävar Hjälpmedelscentralen efter att i större utsträckning åter-
använda begagnade hjälpmedel. Detta ställer krav på att tillgängligheten av reserv-
delar säkerställs. För närvarande gör dock Hjälpmedelscentralen ingen avsevärd 
skillnad mellan lagerstyrning av reservdelar och hjälpmedel. I och med detta bör 
det finnas goda möjligheter att identifiera eventuella förbättringar avseende 
Hjälpmedelscentralens styrning av reservdelar, vilket gör det till en lämplig verk-
samhet att utföra fallstudien på. 

2.4 Datainsamling 
Det teoretiska ramverket skapades utifrån en litteraturstudie. Detta har sedan 
kompletterats med en fallstudie där datainsamlingen utfördes genom intervjuer 
och genom att studera dokumentation. Vad som undersökts och vilken informat-
ion som erhölls av respektive datainsamlingsmetod beskrivs i detalj nedan. 

2.4.1 Litteraturstudie 
Det teoretiska underlaget för att besvara frågeställningarna samlades till en början 
in genom att studera litteratur inom lagerstyrning. Eftersom den tillgängliga teorin 
kring lagerstyrning av reservdelar är relativt begränsad har litteraturstudierna 
mestadels fokuserat på traditionell lagerstyrning. Vidare har även litteraturstudier-
na omfattats av att studera metoder för hur artiklar kan klassificeras. För att få 
underlag till den praktiska arbetsgången för lagerstyrning studerades även teorier 
kring partiformning, säkerhetslagerdimensionering och prognostisering. 

Litteratursökningen har i stor utsträckning genomförts med Google Scholar som 
sökmotor. Resultatet av sökningarna har genererat rapporter och artiklar som 
kunnat erhållas genom databaser som t.ex. ABI/INFORM, Emerald, och Science 
Direct. De sökord som använts är främst lagerstyrning, inventory control, inventory ma-
nagement, stock control, maintenance logistics, classification och spare parts. Dessa sökord 
har även kombinerats med sökordet health care för att erhålla rapporter och artiklar 
relaterade till hälso- och sjukvård. 
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2.4.2 Intervjuer 
För att få ökad kunskap om hjälpmedelsförsörjning har personer med olika be-
fattningar intervjuats. Syftet med intervjuerna var att erhålla information som är 
unik för den undersökta verksamheten. Denna information kunde i vissa fall ge 
nya insikter om det undersökta ämnesområdet och därmed bidra till att komplet-
tera det teoretiska ramverket. Intervjuerna var främst av semistrukturerad karaktär 
med relativt öppna intervjufrågor. Detta möjliggjorde att respondenterna kunde ge 
öppna svar. En annan fördel med denna intervjuform var att spontana följdfrågor 
kunde ställas till respondenterna då det fanns behov av förtydligande. Justesen och 
Mik-Meyer (2011) hävdar att semistrukturerade intervjufrågor är lämpliga vid ex-
plorativa studier som syftar att ta fram nya kunskaper inom ett ämnesområde. In-
tervjuerna var således en bra metod för att samla empirisk data för studiens första 
och tredje frågeställning. I Tabell 1 ges en sammanställning av de genomförda 
intervjuerna. 

Tabell 1. Sammanställning av intervjuer 

Befattning Tidsperiod (månad) Total tidsåtgång (minuter) 

Verksamhetschef December 30 

Enhetschef T & L December 30 

Verksamhetschef Mars 60 

Enhetschef T & L Mars 60 

Ekonom April 30 

Verksamhetschef April 90 

Enhetschef T & L April 100 

Hjälpmedelstekniker 1 April 20 

Hjälpmedelstekniker 2 April 20 

Intervjuerna med verksamhetschefen och enhetschefen för teknik och logistik 
genomfördes i stor utsträckning samtidigt. I och med detta var det möjligt för re-
spondenterna att komplettera varandras svar och därmed säkerställa att rätt in-
formation förmedlades. Anledningen till att majoriteten av intervjuerna gjordes 
med dessa två personer var att de har en helhetsförståelse för verksamheten och 
de processer som påverkar lagerstyrningen av reservdelar. Samtliga intervjuer med 
verksamhetschefen och enhetschefen spelades in för att möjliggöra ett högre fo-
kus på intervjuerna och de frågor som ställdes. När det gällde frågor som rörde 
verksamhetens ekonomiska nyckeltal var det nödvändigt att intervjua en ekonom. 
Intervjuerna med hjälpmedelsteknikerna syftade till att erhålla en förståelse för hur 
lagerstyrningen fungerar i praktiken. Dessa personers arbete påverkas till stor del 
av tillgängligheten av reservdelar. Intervjuerna utgjorde därmed underlag för kart-
läggningen av vilka aspekter som bör beaktas vid lagerstyrning av reservdelar inom 
hjälpmedelsförsörjning. 
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2.4.3 Dokumentation 
För att vidare kunna kartlägga vilka aspekter som är viktiga att beakta vid lager-
styrning av reservdelar har dokumentation avseende Hjälpmedelscentralens syste-
matiska kvalitetsarbete studerats. Fokus har främst legat på de processer som initi-
erar uttag och påfyllnad av reservdelar. Målet med det systematiska kvalitetsarbetet 
för respektive process har utgjort en viktig grund för kartläggningen av aspekter-
na. Som underlag för att klassificera Hjälpmedelscentralens reservdelar har in-
formation erhållits från deras affärssystem Sesam. Informationen omfattades av 
artikelspecifika parametrar som t.ex. efterfrågan och värde. I affärssystemet fanns 
det även tillgång till information avseende lagerstyrningsmetoder, partiformning 
och säkerhetslager för samtliga artiklar. Genom att studera denna typ av doku-
mentation genererades underlag för att skriva en nulägesbeskrivning om Hjälpme-
delscentralen och den lagerstyrning de tillämpar. 

2.5 Dataanalys 
Insamlad data har kontinuerligt analyserats under studiens arbetsprocess. Ana-
lyserna har utgått från s.k. mönsterpassning vilket innebär att insamlad data jäm-
förs med det teoretiska ramverket (Yin, 2007). Som beskrivits ovan fick analysen 
ett högre fokus under mars och april. Anledningen till detta var att det ansågs 
nödvändigt att ha ett relativt komplett teoretiskt ramverk för att mönsterpassning 
skulle vara en lämplig analysmetod. Den insamlade empirin jämfördes med det 
teoretiska ramverket och genererade således studiens resultat. Vid vissa tillfällen 
identifierades brister i ramverket i och med att den erhållna informationen inte 
kunde analyseras med mönsterpassning. Detta ställde krav på att det teoretiska 
ramverket kompletterades. Det abduktiva förhållningssättet mellan teori och em-
piri säkerställde att det teoretiska ramverket var tillräckligt detaljerat och täckte de 
områden studien avsåg undersöka. Vidare hävdar Merriam (1994) att detta för-
hållningssätt nödvändigt för att gallra bort information som är oklar, utgör en 
upprepning av vad som redan är känt eller är för omfattande för att hinna analyse-
ras. I Figur 5 ges en översikt över processen som ledde fram till studiens resultat. 

 
Figur 5. Dataanalys 
Som tidigare beskrivits skedde datainsamlingen genom en litteraturstudie och en 
fallstudie, i vilken data samlades in genom intervjuer och dokumentationsstudier. 
Litteraturstudien genererade data till en teoretisk databas. De teorier som ansågs 
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vara mest väsentliga för studien utgjorde grunden för det teoretiska ramverket. 
Utifrån fallstudien genererades data till en empirisk databas. Dessa data analysera-
des gentemot det teoretiska ramverket och genererade avslutningsvis studiens re-
sultat. Den dubbelriktade pilen mellan det teoretiska ramverket och dataanalysen 
symboliserar att det ibland var nödvändigt att komplettera ramverket då det inte 
var möjligt att tillämpa mönsterpassning.  

2.6 Reliabilitet och validitet 
För att studien skulle uppnå en hög kvalitet har löpande utvärderingar av kriterier-
na reliabilitet och validitet utförts. Reliabilitet avser i vilken utsträckning under-
sökningen kan upprepas och uppnå ett likvärdigt resultat (Merriam, 1994). Vidare 
beskriver Yin (2003) att målet med reliabilitet är att minimera misstag och partisk-
het i en studie. För att skapa förutsättningar för en hög reliabilitet i denna studie 
har ett flertal metoder för datainsamling använts. Detta tillvägagångssätt brukar 
benämnas triangulering och möjliggör att få ett bredare perspektiv på problemom-
rådet (Yin, 2003). Vidare har trianguleringen förstärkts ytterligare genom att per-
soner med olika befattningar har intervjuats. Dessutom har verksamhetschefen 
och enhetschefen för teknik och logistik intervjuats vid tre tillfällen vardera. Ge-
nom att intervjuerna var av semistrukturerad karaktär förekom det att vissa dis-
kussioner var återkommande vid flera intervjutillfällen. Detta säkerställde att den 
tidigare erhållna informationen var korrekt. Under studiens gång har det kontinu-
erligt förts logg över de metoder som använts. Denna noggranna dokumentation 
om vad som undersökts och vilken data som genererats gör det möjligt att under-
sökningen kan upprepas och ändå uppnå ett liknande resultat. 

Validitet kan delas in i intern respektive extern validitet. Den interna validiteten 
avser i vilken utsträckning resultatet stämmer överens med verkligheten, men även 
huruvida det som avsetts mätas faktiskt har mätts (Merriam, 1994). Utifrån studi-
ens bakgrund och problemformulering har ett tydligt syfte formulerats. Detta i 
kombination med att väldefinierade frågeställningar motiverats fram har skapat en 
tydlig förståelse för vad som ska undersökas. Studiens avgränsningar har därefter 
möjliggjort ett högre fokus på de mest relevanta områdena. Som tidigare beskrivits 
har studiens reliabilitet kunnat höjas genom att åstadkomma triangulering. Detta 
gäller dock inte uteslutande för reliabilitet utan möjliggör även att en studies inter-
na validitet höjs. Resultatet har erhållits genom att insamlad data har analyserats 
och tolkats med mönsterpassning. Detta är en lämplig analysmetod vid fallstudier 
och den ökar den interna validiteten genom att undersöka i vilken grad insamlad 
empiri överensstämmer med det teoretiska ramverket (Yin, 2003).  

Den externa validiteten innebär istället i vilken utsträckning resultatet är generali-
serbart och kan tillämpas i andra situationer än den undersökta (Merriam, 1994; 
Yin, 2003). Urvalsgruppen med potentiella fallstudieverksamheter fastställdes ge-
nom ett teoretiskt urval. Samtliga av dessa uppfyllde kriteriet att vara verksamma 
inom hjälpmedelsförsörjning. Det fanns således inga indikationer på att den valda 
fallstudieverksamheten, Hjälpmedelscentralen, var mer lämpligt än de andra alter-
nativen. Detta skapade de grundläggande förutsättningarna för att studien skulle 
uppnå en hög extern validitet.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel innehåller de teoretiska komponenter som utgjort underlag för studien. Inlednings-
vis sätts dessa komponenter i relation till studiens frågeställningar. Följt av detta presenteras 
grundläggande teorier inom lagerstyrning. Vidare beskrivs klassificerings-, lagerstyrnings- och 
partiformningsmetoder. Kapitlet avslutas med dimensionering av säkerhetslager och prognostise-
ring. 

3.1 Komponenter i ramverket 
Denna studie fokuserar på lagerstyrning av reservdelar inom hjälpmedelsförsörj-
ning. Begreppet lagerstyrning har på ett grundläggande plan beskrivits i rapportens 
inledande avsnitt. För att ge en mer ingående förståelse för den problematik och 
de möjligheter som kan relateras till lagerstyrning så kommer en utförligare be-
skrivning att presenteras i det teoretiska ramverket. Figur 6 visar hur det teoretiska 
ramverket knyter an till studiens frågeställningar. 

 
Figur 6. Komponenter i ramverket 

Det teoretiska ramverket är i stor utsträckning uppbyggt enligt studiens frågeställ-
ningar. För den första frågeställningen, ”Vilka aspekter är viktiga att beakta vid lager-
styrning av reservdelar?”, utgörs det teoretiska underlaget av traditionell lagerstyrning, 
lagerstyrning av reservdelar samt differentierad lagerstyrning. De aspekter som, 
inom teorin, anses vara viktiga att beakta beskrivs i samband med differentierad 
lagerstyrning. Som Figur 6 illustrerar utgör dessa teorier även underlag till studiens 
andra frågeställning, ”Hur kan reservdelar klassificeras utifrån dessa aspekter?”. Dock 
kompletteras detta med två tillvägagångssätt för hur reservdelar kan klassificeras. 

Studiens sista frågeställning, ”Vilka lagerstyrningsmetoder lämpar sig för respektive reserv-
delssegment?”, är ur en teoretisk utgångspunkt den mest omfattande. Inledningsvis 
beskrivs ett urval lagerstyrningsmetoder som är väl etablerade inom industrin. 
Dessa metoder utvärderas avseende hur lämpliga de är vid lagerstyrning av reserv-
delar. Vidare beskrivs metoder för partiformning och säkerhetslagerdimensioner-
ing. Eftersom dessa metoder kräver tillgång till efterfrågedata avslutas kapitlet med 
ett urval prognostiseringsmetoder, vilka kan tillämpas för att erhålla dessa data. 
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3.2 Lagerstyrning 
Lagerstyrning handlar om att tillgodose efterfrågan utan att få för många brister 
(Axsäter, 1991). Hur lagerstyrningen utförs är således i direkt relation till vilken 
servicenivå ett företag vill erbjuda sina kunder. En hög servicenivå kan åstad-
kommas genom att ständigt se till att produkter finns tillgängliga på lager. Detta 
ger dock upphov till höga kostnader i form av kapitalbindning och är därmed inte 
alltid den optimala lösningen (Olhager, 2000). Avvägningen mellan kapitalbind-
ning och önskad servicenivå är en grundläggande problematik som måste beaktas 
vid lagerstyrning (Huiskonen, 2001). Figur 7 illustrerar sambandet mellan dessa två 
faktorer och den problematik de ger upphov till. 

 
Figur 7. Samband mellan kapitalbindning och servicenivå (Armstrong, 1985) 

Enligt Armstrong (1985) är lagret i balans när ett företags kapitalbindning och 
servicenivå befinner sig på kurvan i Figur 7. Det är dock det optimala tillståndet 
och i verkligheten befinner sig företag snarare vid sidan av kurvan, likt punkt A. 
Vid denna punkt råder det obalans i lagret genom att vissa artiklar har för höga 
lagernivåer medan andra har för låga. Dessa omständigheter gör det svårt för före-
tag att tillhandahålla önskad servicenivå och ställer därmed krav på effektivare la-
gerstyrning (Armstrong, 1985). För att uppnå detta är det enligt Oskarsson et al. 
(2006) tre huvudfrågor som måste besvaras: 

1. När ska beställning ske? 

2. Hur mycket ska beställas? 

3. Hur hanteras osäkerhet? 

De två första frågeställningarna har en hög grad av korrelation och handlar i stor 
utsträckning om att bestämma vilka lagerstyrnings- och partiformningsmetoder 
som ska tillämpas. Metoderna ska säkerställa att rätt kvantiteter finns tillgängliga i 
rätt tid. Det finns dock ett flertal osäkerhetsfaktorer som försvårar detta arbete. 
Den tredje frågeställningen avser gardering mot osäkerhet i form av efterfrågevari-
ationer och ledtid från leverantörer (Oskarsson et al., 2006).  
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3.2.1 Lagerstyrning av reservdelar 
Reservdelar används vid underhållsarbeten av industriella system, men även vid 
underhåll av konsumentprodukter. För att säkerställa att nödvändiga reservdelar 
finns till underhållsavdelningen förfogande då ett reparationsbehov uppstår krävs 
det effektiv lagerstyrning (Fortuin & Martin, 1999). Även för reservdelar gäller det 
att uppnå balans mellan kapitalbindning och servicenivå. I och med det lilla fokus 
företag lägger på lagerstyrning av reservdelar kan relativt små förbättringar leda till 
signifikanta kostnadsreduktioner (Syntetos et al., 2009). Som tidigare beskrivits är 
det inte alltid möjligt att tillämpa de traditionella lagerstyrningsmetoderna utan att 
ta hänsyn till vissa aspekter. Det finns flera anledningar till detta och därför kom-
mer endast de mest väsentliga att beskrivas i denna rapport. Den kanske mest kri-
tiska faktorn är att den svängande och oförutsägbara efterfrågan på reservdelar 
försvårar prognostiseringen av framtida behov (Botter & Fortuin, 2000; Dekker et 
al., 2010; Huiskonen, 2001). En slutprodukt är ofta uppbyggd av ett flertal kom-
ponenter som, i händelse av fel, måste bytas ut. Detta ställer krav på lagerhållning 
av ett väldigt brett sortiment av reservdelsartiklar (Fortuin & Martin, 1999). Detta 
i kombination med en svängande efterfråga medför ytterligare komplexitet vid 
lagerstyrning av reservdelar. 

Vid underhållsarbeten uppstår en problematik, eller möjlighet, med lagerstyrning 
som utgår från att det antingen går att byta ut eller reparera en trasig artikel. Även 
om artiklar byts ut är det i vissa fall möjligt att reparera och återställa dessa till 
funktionsdugligt skick. Huruvida detta är en problematik eller möjlighet handlar 
om bemötandet av företeelsen. Om det, vid utformandet av lagerstyrningen, inte 
beaktas vilka artiklar detta är möjligt för så ökar risken för onödig lageruppbygg-
nad. Detta gäller även vid kannibalisering av obrukbara produkter, vilket innebär 
att produkterna demonteras för att ta tillvara på de artiklar som fortfarande har 
potential att användas som reservdelar (Kennedy et al., 2002). 

3.3 Differentierad lagerstyrning 
Enligt Oskarsson et al. (2006) är det enklast att använda en gemensam lagerstyr-
ningsmetod för ett helt sortiment. Detta är dock varken optimalt ur ett kapital-
bindnings- eller servicenivåperspektiv. Differentierad lagerstyrning handlar om att 
tillämpa olika lagerstyrningsmetoder för olika produkter för att därmed erhålla 
rimlig kapitalbindning för önskad servicenivå (Mattsson, 2011; Syntetos et al., 
2009). Eftersom reservdelssortiment, i jämförelse med ett produktsortiment, ofta 
är väldigt omfattande är det allt för komplext och tidskrävande att sköta styrning-
en på artikelnivå. Det är således nödvändigt att kompromissa och bestämma ett 
lämpligt antal segment att differentiera styrningen mellan (Jouni et al., 2011). Ge-
nom att fastställa vilka aspekter som, för verksamheten i fråga, är mest kritiska 
skapas grundläggande förutsättningar för att uppnå en effektiv lagerstyrning av 
reservdelar. Klassificeringen bör utgå från att identifiera likheter mellan olika artik-
lar och sedan gruppera dessa i respektive segment (Olhager, 2000). I stor utsträck-
ning handlar detta om att skilja mellan de viktigaste reservdelarna från de mindre 
viktiga (Fortuin & Martin, 1999). En sammanställning av aspekter som inom litte-
raturen anses lämpliga att beakta vid lagerstyrning av reservdelar presenteras i Ta-
bell 2. 
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Tabell 2. Sammanställning av aspekter som påverkar lagerstyrning av reservdelar 

Aspekt 
Botter & Fortuin 

(2000) 
Huiskonen  

(2001) 
Braglia et al. 

(2004) 

Artikelvärde ✕	   ✕	   	  

Kritiskhet ✕	   ✕	   	  

Ledtid ✕	   ✕	   ✕	  

Reparerbarhet ✕	   	   	  

Rörlighet 	   ✕	   ✕	  

Volymvärde ✕	   ✕	   ✕	  

Artikelvärde – Att klassificera reservdelar utifrån denna aspekt är rimligt då sor-
timentet består av vissa väldigt kostnadsintensiva reservdelar (Botter & Fortuin, 
2000). Detta är främst tillämpbart för reservdelar till industriella system, och inte i 
lika stor utsträckning för konsumentprodukter där reservdelarna generellt sett är 
billigare (Huiskonen, 2001). 

Kritiskhet – Huiskonen (2001) beskriver kritiskhet som en av de viktigaste 
aspekterna att beakta vid lagerstyrning av reservdelar. Aspekten handlar om de 
konsekvenser som skulle uppstå i händelse av att en reservdel saknas när den be-
hövs (Partovi & Burton, 1993). För industriella system kan en konsekvens t.ex. 
vara att tillverkningen måste stoppas till dess att komponenten bytts ut. Detta kan 
resultera i minskade intäkter, vilket skulle innebära att reservdelen är väldigt kri-
tisk. Om en komponent kan bytas ut utan att avbryta tillverkningen är kritiskheten 
hos reservdelen inte lika hög (Botter & Fortuin, 2000). 

Ledtid – Med ledtid avses tiden från beställning till dess att reservdelen är till-
gänglig för att användas (Botter & Fortuin, 2000). Att klassificera enligt denna 
aspekt är lämpligt för reservdelar som inte ingår i leverantörens standardsortiment 
utan måste tillverkas mot kundorder, vilket i många fall ger upphov till längre led-
tider. Denna aspekt är mest väsentlig att beakta för reservdelar till industriella sy-
stem som leverantören inte väljer att lagerhålla p.g.a. den kapitalbindning de ger 
upphov till (Huiskonen, 2001). 

Reparerbarhet – Denna aspekt avser huruvida reservdelar kan återställas till 
funktionsdugligt skick efter ett fel har uppstått. Om en klassificering utgår från 
denna aspekt delas reservdelarna vanligtvis in i reparerbara artiklar och förbruk-
ningsartiklar. De reservdelar som kan repareras ställer inte lika höga krav på säker-
hetslager eftersom ett begränsat antal kan rotera med varandra (Botter & Fortuin, 
2000). Förbrukningsartiklar, vilka kasseras efter användning, kräver istället högre 
säkerhetslager för att gardera mot oförutsedda behov.  
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Rörlighet – Rörlighet är en aspekt som generellt sett är viktig att beakta vid lager-
styrning. Den blir dock kanske än mer relevant när det gäller reservdelar. Med 
detta menar Huiskonen (2001) att det är vanligt att en stor andel av reservdelssor-
timentet har en väldigt låg uttagsfrekvens. Om dessa artiklar styrs med samma 
metoder som de högfrekventa artiklarna kommer kostnaderna för kapitalbindning 
att bli onödigt höga (Olhager, 2000).  

Volymvärde – Volymvärde beräknas genom att multiplicera den årliga förbruk-
ningen av en artikel med dess värde. I och med att efterfrågan på reservdelar ofta 
kan variera kraftigt är det vanligt att klassificeringen utgår från denna aspekt 
(Braglia et al., 2004). Vidare är det lämpligt att klassificera efter volymvärde om det 
huvudsakliga målet med lagerstyrningen är att minska kapitalbindningen (Oskars-
son et al., 2006). 

3.3.1 ABC-klassificering med ett kriterium 
ABC-klassificering används för att dela in artiklar, kunder, leverantörer eller andra 
objekt i olika segment. Vanligtvis brukar indelningen baseras på den s.k. ”Pareto-
principen” som innebär att 20 procent av orsakerna står för 80 procent av verkan 
(Lumsden, 2006; Oskarsson et al., 2006). Beroende på vad som ska klassificeras så 
finns det mer eller mindre lämpliga kriterier att utgå från (Jonsson & Mattsson, 
2005). Tidigare nämnda aspekter kan exempelvis utgöra kriterier för att klassificera 
reservdelar. Eftersom många författare (Partovi & Burton, 1993; Sharaf & Helmy, 
2001; Braglia et al., 2004) hävdar att volymvärde är det mest förekommande krite-
riet för klassificering av reservdelar kommer följande redogörelse av ABC-
klassificering att utgå från detta. 

Enligt Waters (2003) handlar ABC-klassificering baserat på volymvärde i stort sett 
om att definiera tre grupper av artiklar som kräver olika angreppssätt: 

§ A-artiklar – ett fåtal väldigt dyra artiklar som kräver extra uppmärksamhet. 

§ B-artiklar – ett något större antal artiklar som kräver lite mindre uppmärk-
samhet. 

§ C-artiklar – ett stort antal billiga artiklar som kräver minst uppmärksamhet. 

Indelning i A-, B-, respektive C-artiklar är endast en rekommendation, men antalet 
segment bör inte överstiga sex stycken då styrningen av dessa riskeras att bli allt 
för komplex (Syntetos et al., 2009). Gränsvärdena mellan de olika segmenten tillåts 
också variera, dock är en tumregel att A-artiklar utgörs av tio procent av sortimen-
tet och motsvarar 60 procent av volymvärdet; B-artiklar av 30 procent av sorti-
mentet och motsvarar 30 procent av volymvärdet; och slutligen C-artiklar 60 pro-
cent av sortimentet och motsvarar tio procent av volymvärdet (Lumsden, 2006). I 
Tabell 3 ges ett exempel på fördelningen som denna ABC-klassificering ger upp-
hov till. 
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Tabell 3. Exempel på ABC-klassificering efter volymvärde 

Segment 
Andel av  

sortiment (%) 
Volymvärde 

(kr) 
Volymvärde  

(%) 
Ackumulerat  

volymvärde (%) 

A 10 600 60 60 

B 30 300 30 90 

C 60 100 10 100 

Summa 100 1000 100  

Det initiala arbetet med ABC-klassificering handlar om att beräkna volymvärdet 
för samtliga artiklar. Artiklarnas procentuella andel av det totala volymvärdet utgör 
grunden för klassificeringen. Utifrån detta rangordnas artikelsortimentet i fallande 
storleksordning. Avslutningsvis används det ackumulerade volymvärdet för att 
enkelt se hur stort volymvärde ett visst antal artiklar utgör tillsammans (Oskarsson 
et al., 2006). 

3.3.2 ABC-klassificering med två kriterier 
Den traditionella ABC-klassificeringen som beskrivits ovan brister i avseendet att 
den faktiskt bara tar hänsyn till ett kriterium. Det kan t.ex. finnas vissa artiklar med 
lågt volymvärde som i själva verket bör styras som en A-artikel. I och med detta 
kan det vara lämpligt att basera klassificeringen på ytterligare ett kriterium (Olha-
ger, 2000; Oskarsson et al., 2006). Detta leder till ökad flexibilitet vilket gör det 
möjligt att uppnå önskad servicenivå till lägsta möjliga kostnad (Syntetos et al., 
2009). Oavsett vilket kriterium som används så är arbetsgången densamma som 
tidigare beskrivits. I Figur 8 ges ett exempel på en ABC-klassificering baserat på 
både rörlighet och volymvärde. 

 
Figur 8. ABC-klassificering med två kriterier baserad på Oskarsson et al. (2006) 
När ett artikelsortiment klassificeras utifrån två kriterier resulterar det i nio olika 
segment. Eftersom det inte är rekommenderat att använda mer än sex segment 
kan ytterligare en indelning göras för att förenkla styrningen. Ett förslag på hur 
detta kan göras är att det översta vänstra hörnet utgör en grupp, diagonalen en 
annan, och det nedre högra hörnet en tredje (Oskarsson et al., 2006).  
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En indelning utifrån detta skulle resultera i följande tre segment: 

§ Segment 1: AI, AII, BI 

§ Segment 2: AIII, BII, CI 

§ Segment 3: BIII, CII, CIII 

Eftersom segment 1 utgörs av de artiklar som har högst volymvärde och rörlighet 
bör extra uppmärksamhet läggas på styrningen av dessa. I och med att dessa artik-
lar ger upphov till högst kapitalbindning kan det vara lämpligt med frekventa be-
ställningar i mindre kvantiteter. Det kan dock vara nödvändigt att använda ett 
mindre säkerhetslager för att hantera efterfrågevariationer (Olhager, 2000). Artik-
larna i segment 3 har lägst volymvärde och rörlighet. För att minska det administ-
rativa arbetet med dessa artiklar bör beställningarna spridas ut över tiden och mot-
svara det ackumulerade behovet (Jonsson & Mattsson, 2005). Med hänsyn till rör-
lighet kan en felaktig slutsats dras om att dessa artiklar inte behöver lagerhållas. 
Dock innebär artiklarnas låga volymvärde att de inte ger upphov till hög kapital-
bindning. Detta innebär att kostnaderna för att hålla säkerhetslager till viss del kan 
förbises om det medför en högre servicenivå (Olhager, 2000). Styrningen av artik-
larna i segment 2 bör hanteras som ett mellanting av de övriga segmenten.  

3.4 Lagerstyrningsmetoder 
Lagerstyrningsmetoder kan kategoriseras i fyra grupper av styrprinciper. Dessa 
baseras på periodicitet, dvs. tidsintervallen mellan beställningar, och huruvida de 
beställda kvantiteterna är fasta eller varierande (se Figur 9). 

 
Figur 9. Styrprinciper för lagerstyrningsmetoder (Oskarsson et al., 2006) 
3.4.1 Fast kvantitet – Fast intervall 
I denna grupp utgår lagerstyrningen från att en fast kvantitet beställts vid en be-
stämd tidpunkt. Denna typ av styrning är endast tillämpbar då efterfrågan är känd 
och konstant. Mindre avvikelser i efterfrågan kan täckas av ett säkerhetslager, dock 
är riskerna för brist eller onödig lageruppbyggnad fortfarande överhängande stora. 
I och med detta bör denna typ av styrning endast i begränsad utsträckning tilläm-
pas i praktiken (Oskarsson et al., 2006). Denna styrprincip är än mindre tillämpbar 
när det gäller reservdelar eftersom dess efterfrågan ofta är väldigt oregelbunden. 

3.4.2 Fast kvantitet – Varierande intervall 
Lagerstyrningen i denna grupp karaktäriseras av att beställningarna avser fasta 
kvantiteter och oregelbundna intervall. Styrprincipen kan hantera viss efterfrågeva-
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riation men stora svängningar kan medföra att bristsituationer uppstår (Oskarsson 
et al., 2006). Eftersom reservdelar har relativt låg efterfrågan kommer de kvanti-
tetsmässiga svängningarna inte bli så stora och för att motverka risken för bristsi-
tuationer kan ett mindre säkerhetslager användas. I och med detta är en styrprin-
cip baserad på fast beställningskvantitet och varierande beställningsintervall lämp-
ligt vid lagerstyrning av reservdelar (Mattsson, 2010). Två vanligt förekommande 
metoder i denna grupp är beställningspunktsystem och täcktidsplanering, vilka 
kommer beskrivas mer ingående nedan.  

Beställningspunktsystem 
Beställningspunktsystem utgår från att jämföra lagernivåernas storlek med en för-
utbestämd referenskvantitet. Beställning ska beordras då produkters lagernivåer 
understiger sina respektive referenskvantiteter, se Figur 10 (Oskarsson et al., 2006; 
Olhager, 2000). 

 
Figur 10. Beställningspunktsystem (Mattsson, 2012) 
Vanligtvis är beställningskvantiteterna fasta i det avseende att kortsiktiga efterfrå-
gevariationer inte beaktas. Beställningspunkten (BP) motsvaras av efterfrågan un-
der ledtiden för återanskaffning, samt en säkerhetslagernivå som ska hantera oför-
utsedda händelser (Jonsson & Mattsson, 2005). Formeln för att beräkna beställ-
ningspunkten är enligt Lumsden (2006) följande: 

𝐵𝑃 = 𝐸!" + 𝑆𝐿, 

där 𝐸!" = efterfrågan under ledtid och 𝑆𝐿 = säkerhetslager. 

Beställningspunktsystem är en lagerstyrningsmetod som är förhållandevis enkel att 
administrera. När beställningspunkten har fastställts omfattas arbetet i princip 
endast av att kontrollera lagernivåerna. Det finns två typer av beställningspunktsy-
stem vilka skiljer sig beroende på när jämförelse mellan lagernivå och beställnings-
punkt sker: kontinuerlig jämförelse och jämförelse vid givna intervall. Den senare 
av dessa två är mer fördelaktig ur ett tidsåtgångsperspektiv och brukar benämnas 
periodinspektionssystem (Mattsson, 2012). Beroende på hur långa intervallen är 
mellan inspektionerna måste säkerhetslagrets storlek anpassas för att hantera even-
tuella variationer i efterfrågan (Lumsden, 2006). 

Täcktidsplanering 
Täcktidsplanering är en lagerstyrningsmetod som är starkt besläktad med beställ-
ningspunktsystemet. Skillnaden mellan dessa två är att täcktidsplanering uttrycker 
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behovstäckningen i tid istället för en kvantitet (Jonsson & Mattsson, 2005). Täckt-
iden avser tiden de tillgängliga lagernivåerna förväntas räcka. Den beräknas genom 
att dividera tillgängligt lager med förväntad efterfråga per tidsenhet (Mattsson, 
2012). Vid täcktidsplanering hanteras osäkerhet genom att använda säkerhetstid 
istället för säkerhetslager. Säkerhetstiden beräknas genom att dividera det säker-
hetslager som används vid beställningspunktsystem med förväntad efterfråga per 
tidsenhet (Olhager, 2000). Beslutsregeln för täcktidsplanering är att beställning ska 
ske om täcktiden minus säkerhetstiden är mindre än ledtiden (Mattsson, 2012). 

3.4.3 Varierande kvantitet – Fast intervall 
För denna grupp utgår lagerstyrningen från varierande kvantiteter och fasta inter-
vall. Inledningsvis bestäms inom vilket intervall beställningar ska göras. Beställ-
ningskvantiteterna bestäms vid respektive ordertillfälle, antingen baserat på för-
brukning eller på prognoser och inkomna order (Oskarsson et al., 2006). Interval-
lens längd handlar om en avvägning mellan ordersärkostnader och kostnader för 
kapitalbindning. Med korta intervall sker beställningar mer frekvent och ger såle-
des upphov till ökade ordersärkostnader, dock skulle de genomsnittliga lagernivå-
erna kunna hållas lägre. Vid längre intervall blir det möjligt att beställa större kvan-
titeter eftersom förbrukningen ackumuleras under en längre tid. Nackdelen med 
långa intervall är att de genomsnittliga lagernivåerna kommer bli högre och där-
med innebära högre kapitalbindning. Vidare ökar risken för brist om det skulle 
uppstå större svängningar i efterfrågan (Lumsden, 2006). En styrprincip baserad 
på varierande beställningskvantitet och fast beställningsintervall är lämpligt för 
artiklar med oberoende efterfrågan samtidigt som behoven är frekventa och kon-
tinuerliga (Mattsson, 2010). Dessa kriterier stämmer inte väl överens med reserv-
delars efterfrågan som ofta karaktäriseras av både tids- och kvantitetsmässiga vari-
ationer. Det kan dock finnas undantagsfall där denna styrprincip kan vara tillämp-
bar och därför kommer metoden periodbeställningssystem att beskrivas nedan. 

Periodbeställningssystem 

Till skillnad från beställningspunktsystem så karaktäriseras periodbeställningssy-
stem av att beställningarna sker vid bestämda intervall. Ett exempel på ett period-
beställningssystem illustreras i Figur 11. 

 
Figur 11. Periodbeställningssystem (Olhager, 2000). 
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I ett periodbeställningssystem tillåts beställningskvantiteterna att variera och mot-
svarar differensen mellan aktuell lagernivå och en förutbestämd återfyllnadsnivå 
(Olhager, 2000). Återfyllnadsnivån beräknas genom följande formel: 

Å = 𝐸!" + 𝐸! + 𝑆𝐿, 

där 𝐸!" = efterfrågan under ledtid, 𝐸! = efterfrågan under intervall och 𝑆𝐿 = sä-
kerhetslager. 

Vidare bestäms intervallet så att orderkvantiteterna i genomsnitt motsvarar eko-
nomisk orderkvantitet (Mattsson, 2012). Eftersom beställning sker vid fasta tid-
punkter möjliggör denna metod att ett flertal artiklar kan beställas från samma 
leverantör vid ett och samma tillfälle. Detta medför att transport- och ordersär-
kostnaderna kan minskas (Oskarsson et al., 2006). 

3.4.4 Varierande kvantitet – Varierande intervall 
I den sista gruppen ingår de mest komplexa lagerstyrningsmetoderna, vilka utgår 
från varierande kvantiteter och varierande intervall. Dessa brukar benämnas dy-
namiska metoder eftersom de syftar till att bestämma när beställning ska ske men 
även hur mycket som ska beställas (Oskarsson et al., 2006). Att denna styrprincip 
är flexibel både avseende tid och kvantitet anses lämpligt för den oregelbundna 
efterfrågan som reservdelar karaktäriseras av. Silver & Meal-metoden som utnytt-
jar detta beskrivs nedan. 

Silver & Meal 

Silver & Meal-metoden är den vanligaste dynamiska beräkningsmetoden (Ho et al., 
2006). Trots att denna metod endast ger en approximativ lösning är den fördelakt-
ig eftersom den både är snabb och enkel att använda (Oskarsson et al., 2006; 
Axsäter, 1991). Metoden innebär att orderkvantiteten bestäms utifrån det antal 
perioders behov som minimerar totalkostnaden per period. De kostnader som 
beaktas i denna metod är ordersärkostnader och lagerhållningskostnader (Olhager, 
2000) och för att kunna utföra beräkningar krävs det att efterfrågan i varje period 
är känd (Oskarsson et al., 2006). Trots att Silver & Meal nyttjar en flexibel styr-
princip är den inte i större utsträckning tillämpbar för reservdelar i och med att 
efterfrågan sällan är känd. I Tabell 4 illustreras ett exempel på beräkning med Sil-
ver & Meal-metoden. 

Tabell 4. Exempel på Silver & Meal-metoden (Oskarsson et al., 2006) 

Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT 

Efterfrågan (st.) 95 75 80 95 85 95 75 90 100 65 85 60 1000 
Mån.kostn: 

400 
  

400 
  

400 
   

400 
  

1 mån 

2 mån 243 
  

249 
  

252 
   

234 
  

3 mån 223 
  

238 
  

244 
   

? 
  

4 mån 249 
  

243 
  

239 
      

Beställning 250 
  

275 
  

330 
   

145 
 

1000 

Totalkostnad 669 
  

714 
  

956 
   

486 
 

2807 
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I detta exempel är priset per produkt 55 kronor, ordersärkostnaden är 400 kronor 
och lagerräntan är fastställd till 25 procent. För att beräkna den genomsnittligt 
lägsta totalkostnaden per period används följande formel: 

𝐾 𝑡 =
𝑂 + 𝐾!  𝑓ö𝑟  𝑇  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑟𝑠  𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

𝑇 , 

där 𝑂 = ordersärkostnad, 𝐾! = lagerföringskostnad och 𝑇 = antal perioder.  

Med hjälp av denna formel skulle uträkningen för den första beställningen ske på 
följande sätt: 

𝐾 1 = 400𝑘𝑟 

𝐾 2 =
400 + 1

12×0,25×55×75
2

= 243𝑘𝑟 

𝐾(3) =
400 + 1

12×0,25×55×75 +
2
12×0,25×55×80

3
= 223𝑘𝑟 

𝐾(4) =
400 + 1

12×0,25×55×75 +
2
12×0,25×55×80 +

3
12×0,25×55×95

4
= 249𝑘𝑟 

Som framgår av exemplet uppstår den lägsta genomsnittliga totalkostnaden vid 
beställning för tre månader. Samma procedur upprepas sedan för att beräkna be-
ställningskvantiteter i nästkommande perioder. 

3.5 Partiformning 
Partiformning används för att bestämma vilka kvantiteter som ska beställas vid 
respektive ordertillfälle. I det optimala fallet skulle orderkvantiteten exakt mot-
svara efterfrågan. Detta skulle eliminera behovet av lagerhållning och därmed inte 
ge upphov till någon kapitalbindning. I praktiken är detta dock inte möjligt, men 
genom att tillämpa olika partiformningsmetoder kan de mest optimala beställ-
ningskvantiteterna fastställas. Motiven till partiformning kan delas in i ekonomiska 
och icke-ekonomiska. De sistnämnda motiven karaktäriseras av att det ibland är 
mer lämpligt, eller nödvändigt, att beställa större kvantiteter än vad som behövs. 
Detta gäller t.ex. då förpackningar innehåller ett fast antal artiklar. De ekonomiska 
motiven till partiformning handlar om en avvägning mellan lagerhållningskostna-
der och ordersärkostnader (Jonsson & Mattsson, 2005). Sambandet mellan dessa 
illustreras i Figur 12. 

Kostnader som uppstår när en order läggs kallas för ordersärkostnad och kan t.ex. 
innefatta kostnader för administration och dokumenthantering. Ordersärkostna-
den fördelas mellan samtliga produkter, vilket innebär att högre orderkvantiteter 
medför lägre kostnader per produkt. Lagerhållningskostnader innefattar de kost-
nader som uppstår i samband med att produkter lagerläggs. Det består av kostna-
der för kapitalbindning, lagerlokaler, hanteringsutrustning, hantering och försäk-
ring (Mattsson, 2004; Olhager, 2000). Dessa kostnader är linjärt beroende av hur 
många produkter som lagerförs. Totalkostnaden beräknas genom att summera 
ordersärkostnaden och lagerhållningskostnaden (Olhager, 2000). 
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Figur 12. Partiformning (Jonsson & Mattsson, 2005) 

Det finns olika metoder för att fastställa vilka orderkvantiteter som ska beställas. 
Det är bl.a. möjligt att göra erfarenhetsmässiga bedömningar för att bestämma 
orderkvantiteten. Vad bedömningarna baseras på varierar mellan olika fall men 
kan bl.a. avse efterfråga, pris och eventuella risker. Detta är dock en väldigt svår 
metod eftersom den kräver mycket erfarenhet samt att parametrarna måste upp-
skattas (Jonsson & Mattsson, 2005). En mer vedertagen metod inom industrin är 
ekonomisk orderkvantitet, vilken beskrivs nedan. 

3.5.1 Ekonomisk orderkvantitet 
Med ekonomisk orderkvantitet (EOK) avses den kvantitet som ger upphov till 
den lägsta totalkostnaden. Den beräknas med Wilson-formeln (Lumsden, 2006; 
Jonsson & Mattsson, 2005) enligt följande: 

𝐸𝑂𝐾   = 2×𝐸×𝑂
𝐿×𝑉 ,  

där 𝐸 = efterfrågan per tidsenhet, 𝑂 = ordersärkostnad, 𝐿 = lagerränta och 𝑉 = 
värde per styck. 

Enligt Axsäter (1991) påverkas inte det slutgiltiga kostnadsutfallet i så stor ut-
sträckning av variationer från den ekonomiska orderkvantiteten. Vidare menar han 
även att felaktigt angivna parametrar i formeln visar på ännu mindre påverkan. För 
att denna formel ska fungera optimalt är det vissa förutsättningar som bör uppfyl-
las. Inledningsvis är det, för efterfrågeparametern, fördelaktigt om det framtida 
behovet är känt och konstant. Då detta inte alltid är fallet så kan efterfrågan pro-
gnostiseras. Avslutningsvis måste även ordersärkostnaden och lagerräntan vara 
fastställd (Olhager, 2000; Axsäter, 1991). 

3.6 Dimensionering av säkerhetslager 
Säkerhetslager används för att undvika bristsituationer när svängningar och variat-
ioner i efterfrågan uppstår (Olhager, 2000). För att dimensionera säkerhetslager 
finns det ett antal metoder som är väl etablerade inom industrin. Det enklaste till-
vägagångssättet är att bedöma säkerhetslagrets storlek utifrån erfarenhetsmässiga 
bedömningar. I denna metod brukar bl.a. kapitalbindning och konsekvenser av att 
brist uppstår att beaktas. Även då det är möjligt att göra relativt goda uppskatt-
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ningar måste de bedömda säkerhetslagernivåerna registreras manuellt i affärssy-
stemet. Detta är en tidskrävande arbetsuppgift eftersom det, vid förändrade för-
hållanden, även är nödvändigt att uppdatering av säkerhetslagernivåerna sker ma-
nuellt (Jonsson & Mattsson, 2005). Istället kan dimensionering av säkerhetslager 
baseras på önskad servicenivå. En metod som utnyttjar detta är SERV1, vilken 
beskrivs nedan. 

3.6.1 SERV1 
Att beräkna säkerhetslagernivåerna baserat på den servicenivå som tillhandahålls 
gentemot kunder är, enligt Jonsson och Mattsson (2005), det mest korrekta tillvä-
gagångssättet. SERV1 definieras som sannolikheten att kunna leverera direkt ur 
lager, alternativt att brist inte ska uppstå, under en ordercykel. För att dimension-
era säkerhetslager med denna metod används följande formel: 

𝑆𝐿 = 𝑘×σ!" , 

där 𝑆𝐿 = säkerhetslager, 𝑘 = säkerhetsfaktorn beräknad utifrån önskad servicenivå 
och 𝜎!" = efterfrågans standardavvikelse under ledtid (Olhager, 2000). 

SERV1 är en lämplig metod för att dimensionera säkerhetslager i miljöer där vari-
ationer i efterfrågan är känd eller på ett rimligt sätt kan uppskattas (Mattsson, 
2010). Avseende reservdelar är efterfrågan sällan känd, dock kan variationerna 
uppskattas baserat på historisk efterfrågedata. Enligt Axsäter (1991) är nackdelen 
med metoden att ingen hänsyn tas till vilka orderkvantiteter som beställs. Då be-
ställningarna utgörs av låga kvantiteter brukar beställningsfrekvensen generellt sett 
vara hög. I dessa fall är risken för att brist, vid något tillfälle, ska uppstå större än 
då antalet ordertillfällen är färre. 

3.7 Prognostisering 
För att effektivt kunna styra ett lager är det nödvändigt att göra bedömningar av 
framtida efterfrågan. Detta gäller både vid partiformning och säkerhetslagerdi-
mensionering (Axsäter, 1991). Efterfrågan är sällan jämn över tiden, utan följer 
istället något slags efterfrågemönster. Cyklisk efterfråga innebär att efterfrågan 
varierar på ett regelbundet sätt. Säsongsvariationer beskrivs vanligtvis som cykliska 
och bör vid prognostisering tas med i beräkningarna. I många branscher kan tren-
der som t.ex. beror på en konjunkturuppgång påverka efterfrågan. Utöver cykler 
och trender finns också slumpmässiga variationer vilka det inte finns någon direkt 
förklaring till varför de uppstår. De är därför svåra att prognostisera och därmed 
är det viktigt att känna till dessa (Oskarsson et al., 2006). 

Prognostisering skapar bättre underlag för beslutsfattning och kan leda till ökad 
lönsamhet, kortare leveranstider och ökad servicenivå (Olhager, 2000; Edlund et 
al., 1999). Det finns olika tillvägagångssätt för att utföra prognoser och ett urval av 
de vanligaste prognosmetoderna presenteras i detta avsnitt. Olhager (2000) beskri-
ver dock några grundläggande egenskaper som bör beaktas när prognosgenererade 
data används: 
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§ Prognosen är vanligtvis fel och kan därför inte anses motsvara känd efter-
frågan. I planeringen är det således nödvändigt att ta hänsyn till prognosfel. 

§ En bra prognos är mer än en enskild siffra och bör även innehålla ett mått 
på förväntat prognosfel, t.ex. standardavvikelse. 

§ Aggregerade prognoser är säkrare. Prognoser för en produktgrupp är van-
ligtvis stabilare och mer rättmätiga än för enskilda produkter. Genom att 
göra aggregerade prognoser minskar risken för prognosfel. 

§ Prognossäkerheten avtar med prognoshorisonten. Detta innebär att det är 
lättare att göra prognoser baserat på händelser nära i tiden än de som är 
längre fram i tiden. 

§ Prognoser skall inte ersätta känd information. Om det redan finns tillförlit-
lig information om framtida efterfrågan är det inte nödvändigt att göra 
prognoser. Detta är aktuellt vid t.ex. försäljningskampanjer eller säsongs-
produkter som skapar ökad efterfrågan under en begränsad tid. 

Prognosmetoderna brukar inom teorin benämnas som antingen kvantitativa eller 
kvalitativa beroende på om analytiska eller subjektiva dataunderlag används 
(Olhager, 2000).  

3.7.1 Kvantitativa prognoser 
Kvantitativa prognoser utgår från historiska data när den framtida efterfrågan ska 
förutsägas. Historiken analyseras med hjälp av matematiska modeller och de van-
ligaste metoderna är tidsseriemetoder som t.ex. glidande medelvärde eller expo-
nentiell utjämning (Olhager, 2000). 

Glidande medelvärde 
Glidande medelvärde används då efterfrågan antas vara relativt jämn över tiden. 
Prognosmetoden är förhållandevis enkel och utgår från att ett medelvärde beräk-
nas utifrån historisk efterfråga under ett bestämt antal perioder. I och med detta 
minskar förekomsten av slumpvariationer som kan påverka perioderna som un-
dersöks (Olhager, 2000). Vid beräkning av glidande medelvärde är det viktigt att 
historiken inte grundar sig på för få perioder eftersom slumpen då får relativt stor 
påverkan på resultatet. Grundar sig dock beräkningen på för många perioder finns 
risken att de data som beräknas inte stämmer överens med det verkliga utfallet 
(Edlund et al., 1999). Detta medför även att det blir svårt att följa trender och sä-
songsvariationer. Jonsson och Mattsson (2005) menar att antalet perioder som tas 
med i beräkningarna varierar mellan olika fall. En tumregel är dock att ju längre 
prognosperioder som används, t.ex. månader istället för veckor, desto färre peri-
oder behöver inkluderas. 

Exponentiell utjämning 

Som nämnts ovan innebär glidande medelvärde att efterfrågan från samtliga peri-
oder ges samma vikt vid prognostiseringen. Exponentiell utjämning skiljer sig i det 
avseende att perioderna ges en vikt baserat på dess tidsmässiga relevans. Detta 
resulterar i att de perioder som är närmast i tiden får större inverkan på utfallet. 
Förhållandet mellan dessa värderingar minskar exponentiellt, vilket medför att 
prognoserna snabbare kan anpassa sig till förändringar i efterfrågedata och därmed 
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bli mer korrekta (Jonsson & Mattsson, 2005). Ytterligare en fördel med exponen-
tiell utjämning är att uträkningen inte kräver särskilt mycket historik eftersom re-
sultatet från föregående prognos kan användas i den nya prognosen (Olhager, 
2000). Detta kan ses i formeln för exponentiell utjämning: 

𝑃 𝑡 + 1 = 𝛼×𝐸 𝑡 + 1 − 𝛼 ×𝑃 𝑡 , 

där 𝑃 𝑡 + 1  = prognostiserad efterfrågan för kommande period, 𝛼 = utjäm-
ningskonstant och 𝐸 𝑡  = verklig efterfrågan. 

Utjämningskonstanten, 𝛼, i denna formel bestämmer hur högt det nyaste efterfrå-
gevärdet ska bedömas gentemot den gamla prognosen. Detta värde fastställs av 
den som utför prognosen, men får aldrig överstiga talet ett. Enligt Jonsson och 
Mattsson (2005) brukar utjämningskonstanten, i praktisk tillämpning, vanligtvis 
ligga mellan 0,1 och 0,3. 

3.7.2 Kvalitativa prognoser 
Kvalitativa prognoser utgår från manuella och subjektiva bedömningar av den 
framtida efterfrågan. Till skillnad från de kvantitativa prognoserna så grundar sig 
dessa prognoser snarare på expertutlåtanden och marknadsundersökningar än fak-
tiskt efterfrågehistorik (Edlund et al., 1999). Expertutlåtanden kan ske genom den 
s.k. Delfimetoden, vilken innebär att en expertpanel gör individuella bedömningar. 
Dessa bedömningar sammanställs och experterna får respons i form av medel-
värde och spridningsmått. Baserat på responsen upprepas processen till dess att 
prognosen är enhetlig (Olhager, 2000). Gemensamt för kvalitativa prognoser är att 
de ofta används vid långsiktig prognostisering. Anledningen till detta är att pro-
gnoser baserade på historiska data har väldigt låg precision vid långa tidshorisonter 
(Edlund et al., 1999).  
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer den insamlade empirin från fallstudien att redovisas. Hjälpmedelscen-
tralens verksamhet har i korthet beskrivits i rapportens metodavsnitt. Med detta som utgångs-
punkt kommer inledningsvis en mer ingående verksamhetsbeskrivning att presenteras. Detta följs 
av hur lagerstyrningen av reservdelar utförs i nuläget. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Hjälpmedelscentralen ansvarar för att tillhandahålla och underhålla hjälpmedel till 
kunder, dvs. sjukhus, vårdcentraler och privatpersoner (brukare), i hela Jönköpings 
län. För att med en god service uppfylla detta har verksamheten stöd av tre enhet-
er: administration, konsultation samt teknik och logistik. Cheferna för respektive 
enhet ska löpande följa upp arbetet och rapportera till Hjälpmedelscentralens 
verksamhetschef. En övergripande organisationsstruktur illustreras i Figur 13. 

 
Figur 13. Hjälpmedelscentralens organisationsstruktur 
Inom enheten för administration arbetar sju personer med att skapa förutsättning-
ar för att den dagliga verksamheten ska fungera. I och med detta kan administrat-
ionsenheten ses som en stödfunktion till den övriga verksamheten. Konsultation 
är den funktion som har den huvudsakliga kundkontakten när ett eventuellt behov 
av hjälpmedel har identifierats. Arbetet avser att i varje specifikt fall utreda om det 
är nödvändigt att ordinera ett hjälpmedel eller om behovet kan uppfyllas på annat 
sätt. När det finns ett konstaterat behov sker utprovning i syftet att hitta en lämp-
lig lösning på brukarens problem. För hjälpmedel som är i kundens bruk omfattas 
arbetet bl.a. av rådgivning, informationsförmedling och utbildning. Även inom 
denna enhet arbetar totalt sju personer. 

Inom teknik och logistik arbetar, som tidigare beskrivits, 18 personer med under-
håll, anpassning, godsmottagning och distribution. Eftersom detta är fallstudiens 
analysenhet är det nödvändigt med en utförligare redogörelse för det arbete som 
utförs inom enhetens respektive funktioner. Av det totala antalet levererade 
hjälpmedel är målet att andelen begagnade hjälpmedel ska vara 80 procent. I och 
med detta är det nödvändigt att hjälpmedlen underhålls så att de kan levereras 
med god kvalitet i rätt tid. Samtliga typer av underhållsarbeten ger, i varierande 
utsträckning, upphov till att reservdelslagret påverkas. De olika underhållsarbeten 
som utförs kan delas in i tre kategorier: förebyggande underhåll, avhjälpande un-
derhåll samt rekonditionering (se Figur 14).  
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Figur 14. Hjälpmedelscentralens underhållsfunktion 

Syftet med förebyggande och avhjälpande underhåll är att säkerställa att hjälpme-
del är säkra för brukare, anhöriga, personal och miljö i enlighet med gällande för-
fattningar. Båda dessa underhållsarbeten karaktäriseras av att de utförs på hjälp-
medel som för stunden är i kundens bruk. Förebyggande underhåll handlar i stor 
utsträckning om att utföra servicearbeten för att därmed bibehålla fortsatt funkt-
ionalitet. Avhjälpande underhåll ska istället se till att defekta hjälpmedel återställs 
till fullt funktionsdugligt skick inom rimlig tid. Denna typ av underhåll utförs upp 
emot 3500 gånger per år, varav hälften sker hemma hos brukaren. 

Hjälpmedel som returneras då kundens behov upphört genomgår inledningsvis en 
grovsortering och bedöms för vidare handläggning. Artiklar som inte kan återan-
vändas kasseras och källsorteras. För de artiklar som anses vara lönsamma och 
säkra att återanvända upprättas en rekonditioneringsplan. Med detta avses att pla-
nera vilka aktiviteter som ska utföras för att återställa artiklarna till funktionsdug-
ligt skick. Efter slutförd rekonditionering lagerläggs artiklarna och kan, då behov 
uppstår, användas som reservdelar till andra hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen 
utför årligen mer än 13000 rekonditioneringsarbeten. 

Anpassning handlar om att modifiera hjälpmedel som i sitt standardutförande inte 
tillfredsställer en brukares behov. Detta sker enligt rekommendationer från kon-
sultationsenheten. Vidare måste anpassningarna ske utifrån tillverkarens instrukt-
ioner eftersom det finns begränsningar för vilka modifikationer som får utföras. 

Inleverans av hjälpmedel, tillbehör och reservdelar sker dagligen till Hjälpmedels-
centralens godsmottagning. Arbetet som utförs i denna funktion omfattas bl.a. av 
att säkerställa att ankommande gods stämmer med överenskommen kvantitet och 
kvalitet. Vid godkänd kontroll ska personalen placera godset på anvisad plats och 
registrera mottagen kvantitet i affärssystemet. Distribution av hjälpmedel sker för- 
och eftermiddag, dvs. två gånger per dag, under måndag till torsdag. De hjälpme-
del som ska levereras till kund plockas och packas enligt utskriven plocklista för 
att kunna skickas vid något av dessa tillfällen. I samband med detta utförs även 
vissa administrativa arbetsuppgifter som t.ex. rapportering i affärssystemet och 
hantering av transportdokument. 
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4.2 Lagerstyrning av reservdelar 
Hjälpmedelscentralens nuvarande lagerstyrning av reservdelar beskrivs utifrån stu-
diens tre frågeställningar. Detta skapar goda förutsättningar för att vid den kom-
mande analysen använda mönsterpassning och jämföra den insamlade empirin 
med det teoretiska ramverket.  

4.2.1 Aspekter som påverkar lagerstyrning av reservdelar 
Hjälpmedelscentralen anser att lagerstyrningen av reservdelar har andra förutsätt-
ningar inom hälso- och sjukvården än inom industrin. Att beakta aspekter som 
kostnader är något som hittills inte varit av hög prioritet. Enligt verksamhetsche-
fen beror detta på att Hjälpmedelscentralen generellt sett har haft en god ekonomi 
samt uppvisat goda resultat. Eftersom det ställs allt högre krav på kostnadseffekti-
visering har det dock blivit mer förekommande att Hjälpmedelscentralen beaktar 
kostnader. Detta gäller främst vid säkerhetslagerdimensionering där olika alterna-
tiv utvärderas avseende vilken kapitalbindning de ger upphov till.  

Hjälpmedelscentralens lagerstyrning är till stor del utformad med hänsyn till re-
servdelarnas rörlighet. Det bakomliggande motivet till detta är att reservdelar som 
används ofta bör lagerhållas för att undvika bristsituationer och därmed upprätt-
hålla en god servicenivå. Vidare motiveras detta av att antalet uttag per år varierar 
mellan noll och 877 inom reservdelssortimentet. I och med att det i slutändan 
handlar om att tillfredsställa människors vitala behov är det även viktigt att beakta 
kritiskheten hos olika reservdelar. Enligt Hjälpmedelscentralens verksamhetschef 
finns det vissa reservdelar som vid en bristsituation orsakar stopp i underhållspro-
cessen, medan det för andra reservdelar kan vara möjligt att hitta alternativa lös-
ningar.  

Även ledtiden från leverantören anses viktig att beakta eftersom eventuella avvi-
kelser kan påverka servicenivån. Dock har ingen större hänsyn tagits till denna 
aspekt vid utformandet av lagerstyrningen. Detta beror på att samtliga artiklars 
ledtider finns inprogrammerade i Hjälpmedelscentralens affärssystem, vilket ska 
signalera när beställning ska ske. Dessutom finns en tillit för att leverantörerna ska 
ha en hög leveransprecision och leverera enligt överenskommelse. Hjälpmedels-
teknikerna anser dock att olika leverantörers leveransprecision ofta varierar kraf-
tigt. Detta i kombination med att det, inom hjälpmedelsförsörjning, generellt sett 
är långa leveranstider kan skapa problem avseende tillgängligheten av reservdelar.  

4.2.2 Klassificering av reservdelar 
Hjälpmedelscentralens sortiment uppgår till 12118st artiklar vars efterfråga varie-
rar kraftigt. Lagerstyrningen av dessa har differentierats genom att artiklarna har 
klassificerats i två segment: nettobehov och kundorder. För att en artikel ska bli 
klassificerad som nettobehov ska antalet uttag uppgå till minst tolv gånger per år. 
Samma gränsvärde gäller även för Hjälpmedelscentralens 3313st reservdelar, vars 
fördelning mellan nettobehovs- och kundorderartiklar illustreras i Figur 15. 
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Figur 15. Nuvarande klassificering av reservdelar 

Verksamhetschefen anser att det valda gränsvärdet är väldigt lågt i jämförelse med 
hur artiklar klassificeras i andra verksamheter. Det bör dock poängteras att det för 
närvarande endast är ca 10 procent av sortimentet som utgörs av nettobehovsar-
tiklar. En höjning av gränsvärdet skulle resultera i en ännu mindre andel nettobe-
hovsartiklar, vilket inte är önskvärt ur ett serviceperspektiv. Utöver rörlighetsklas-
sificeringen har Hjälpmedelscentralen även valt att klassificera reservdelar efter 
kritiskhet. Detta handlar om att göra kvalitativa bedömningar av enskilda artiklar 
som av erfarenhet har visat sig vara kritiska vid bristsituationer. Detta medför att 
reservdelar som ursprungligen klassificerats som kundorderartiklar kan behöva 
styras som nettobehovsartiklar. 

4.2.3 Lagerstyrningsmetoder 
Nettobehovsartiklar ska normalt sett finnas tillgängliga på lager medan kundorder-
artiklar beställs då behov uppstår. Styrningen av nettobehovsartiklar görs med ett 
beställningspunktsystem med veckovisa inspektionsintervall. Om lagernivåerna 
understigit beställningspunkten triggas en beställning motsvarande ekonomisk 
orderkvantitet. Efterfrågeparametern i denna formel fastställs, utan hänsyn till sä-
songsvariationer, utifrån årsvisa prognoser av historisk data. Prognosuppdatering 
ska ske tre gånger per år, dock har det framkommit att detta arbetsmoment inte 
alltid utförs rutinmässigt och att det därmed förekommer att uppdateringsinterval-
let är större. Beställningspunkten motsvaras av en manuellt fastställd säkerhetsla-
gernivå. Denna lagerstyrningsmetod anser Hjälpmedelscentralen är lämplig i och 
med att efterfrågan på många reservdelar är väldigt låg. Metoden möjliggör att 
orderhantering kan utföras som en samlad arbetsinsats, vilket således effektiviserar 
det administrativa arbetet. Genom att efterfrågan ackumuleras under inspektions-
intervallet är det i vissa fall även möjligt att beställa flera artiklar från samma leve-
rantör vid ordertillfället. Enhetschefen och en av hjälpmedelsteknikerna anser att 
det finns viss problematik med lagerstyrningen som beror på att uttag inte alltid 
registreras. Detta innebär att affärssystemet ibland visar ett saldo som inte stäm-
mer överens med det verkliga. 

Eftersom kundorderartiklar normalt inte ska finnas tillgängliga på lager gör affärs-
systemet en körning varje natt som ska identifiera och fastställa behovet. Att be-
ställa kundorderartiklar med denna frekvens är nödvändigt för att Hjälpmedels-
centralen ska uppnå en hög servicenivå. Beställningskvantiteterna motsvaras av 
det faktiska behovet. Enligt enhetschefen och hjälpmedelsteknikerna efterföljs 
detta inte alltid utan många gånger beställs mer än vad som behövs. Detta kan bl.a. 
bero på att ett framtida behov väntas uppstå, men även för att kompensera för 
uteblivna signaler av affärssystemet. 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer den insamlade empirin att analyseras gentemot det teoretiska ramverket 
och således generera studiens resultat. För att underlätta för läsaren är analysen upplagd enligt 
studiens tre frågeställningar. 

5.1 Frågeställning 1 
Vilka aspekter är viktiga att beakta vid lagerstyrning av reservdelar inom hjälpme-
delsförsörjning? 

Som tidigare beskrivits kan effektiviserad lagerstyrning endast åstadkommas om 
den byggs upp utifrån de aspekter som är mest avgörande. I denna studie har ar-
betet med att identifiera lämpliga aspekter inledningsvis utgått från tillgänglig litte-
ratur. Olika författares syn på aspekterna har jämförts och sammanställts i Tabell 
2, vilken i detta avsnitt utgör ett analysverktyg för studiens första frågeställning. 
Den studerade litteraturen gäller dock för reservdelar generellt, och har därför 
ingen direkt koppling till hjälpmedelsförsörjning. Baserat på den insamlade empi-
rin från fallstudien har ett praktiskt perspektiv på viktiga aspekter kunnat erhållas. 
En jämförelse mellan aspekter från den studerade litteraturen och fallstudien pre-
senteras i Tabell 5. Kryssen symboliserar de aspekter som Hjälpmedelscentralen 
för närvarande har utformat sin lagerstyrning enligt. Cirklarna avser de aspekter 
som bedöms intressanta men som i nuläget inte beaktas av fallverksamheten. 

Tabell 5. Analys av aspekter 

Aspekt Teori Hjälpmedelscentralen 

Artikelvärde ✕	   Ο	  

Kritiskhet ✕	   ✕ 

Ledtid ✕	   Ο	  

Reparerbarhet ✕	    

Rörlighet ✕	   ✕	  

Volymvärde ✕	   Ο	  
Hjälpmedelscentralen har hittills inte beaktat artikelvärde vid utformandet av la-
gerstyrningen av reservdelar. Det anses viktigt att ta hänsyn till kostnader, men 
eftersom verksamheten inte är vinstdrivande har det inte blivit aktuellt att i vidare 
utsträckning beakta denna aspekt. Både Botter och Fortuin (2000) samt Huisko-
nen (2001) hävdar att artikelvärde är en viktig aspekt att beakta då artikelsortimen-
tet består av många artiklar med högt värde. I Hjälpmedelscentralens sortiment är 
det endast tre procent av reservdelarna som anses ha ett högt artikelvärde, vilket i 
detta fall avser intervallet 5000 till 27000 kronor. Eftersom antalet kostnadsinten-
siva reservdelar endast utgör en marginell del av sortimentet bör inte värde på ar-
tikelnivå tillåtas påverka lagerstyrningen avsevärt. 
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Kritiskhet är en aspekt som Hjälpmedelscentralen anser är väldigt viktig att beakta. 
Detta beror på att verksamheten tillhandahåller produkter som ska underlätta det 
vardagliga livet för brukaren. Även Huiskonen (2001) anser att denna aspekt kan 
vara en av de mest väsentliga aspekterna att beakta när det gäller lagerstyrning av 
reservdelar. I slutändan handlar detta om vilka konsekvenser en bristsituation av 
en artikel ger upphov till. Inom hjälpmedelsförsörjning kan en brist t.ex. innebära 
att slutkunden får vänta längre på att få sina behov tillfredsställda. I och med detta 
är det nödvändigt att även i den framtida lagerstyrningen beakta denna aspekt. 

Ledtid bör enligt Huiskonen (2001) beaktas för reservdelar som inte ingår i leve-
rantörens standardsortiment. Anledningen till detta kan bl.a. vara att lagerhållning 
medför hög kapitalbindning och att leverantören då väljer att initiera tillverkning 
först när behovet uppstår. När det gäller kapitalbindning är det dock, som tidigare 
nämnts, endast en liten andel av Hjälpmedelscentralens reservdelssortiment som 
anses vara kostnadsintensiva. Detta innebär att ledtid inte nödvändigtvis är en 
aspekt som måste beaktas vid lagerstyrningen.  

Reservdelars reparerbarhet beaktas indirekt av Hjälpmedelscentralen eftersom 
underhållsarbeten utgör en viktig del av verksamheten. Som tidigare beskrivits ger 
detta arbete upphov till dubbla inflöden av reservdelar, vilket är en av svårigheter-
na med lagerstyrning inom hjälpmedelsförsörjning. Eftersom detta gäller för en 
stor del av sortimentet är reparerbarhet ingen aspekt som Hjälpmedelscentralen 
behöver lägga större vikt vid.  

Rörlighet är den aspekt som Hjälpmedelscentralen beaktar mest vid lagerstyrning. 
Detta anses lämpligt eftersom uttagsfrekvensen av de olika reservdelarna varierar 
kraftigt sinsemellan. Vidare styrks denna argumentation även av Olhager (2000) 
som menar att lagerstyrningen inte kan vara densamma för både hög- och lågfre-
kventa artiklar. I och med att det årliga uttagsintervallet för Hjälpmedelscentralens 
reservdelar är relativt stort så är det viktigt att även i den framtida lagerstyrningen 
ta hänsyn till rörlighetsaspekten.  

Volymvärde är, likt artikelvärde, ingen aspekt som Hjälpmedelscentralen lagt nå-
gon större vikt vid. Enligt Oskarsson et al. (2006) är volymvärde viktigt att beakta 
om målet med lagerstyrningen är att minska kapitalbindning. För att Hjälpmedels-
centralen ska kunna bidra till att uppfylla den svenska hälso- och sjukvårdens 
ökade krav på kostnadseffektivisering är det således viktigt att i framtiden beakta 
volymvärde. 

5.2 Frågeställning 2 
Hur kan reservdelar klassificeras utifrån dessa aspekter? 

Vid tillämpning av differentierad lagerstyrning kan samtliga av de ovanstående 
aspekterna utgöra kriterier för klassificering. Av dessa är det endast rörlighet som 
sortimentsövergripande används av Hjälpmedelscentralen. Den nuvarande klassi-
ficeringen har, utifrån detta kriterium, resulterat i segmenten nettobehov och 
kundorder. Detta är en lämplig utgångspunkt för att möjliggöra differentierad la-
gerstyrning. Dock kan ett gränsvärde på tolv uttag per år anses vara något lågt för 
att på ett rättvist sätt dela in reservdelarna i respektive segment. Det kan därför 
vara nödvändigt att använda ytterligare ett gränsvärde. Olhager (2000) och 
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Oskarsson et al. (2006) påstår att det finns brister i att klassificera ett sortiment 
baserat på endast ett kriterium. I och med detta kommer även volymvärde att ut-
göra ett kriterium för att klassificera Hjälpmedelscentralens reservdelssortiment. 
Detta motiveras av att volymvärde ger en bra uppfattning av det bundna kapitalets 
storlek. Det är även ett lämpligt kriterium med hänsyn till att det är i Hjälpmedels-
centralens intresse att minska sina kostnader för att uppfylla de ökade kraven på 
kostnadseffektivisering. 

Hjälpmedelscentralens reservdelar har initialt delats in i nio olika segment utifrån 
en ABC-klassificering baserat på kriterierna rörlighet och volymvärde. För att sä-
kerställa att artiklarna inom de olika segmenten är relativt likartade användes två 
gränsvärden för respektive kriterium. Syntetos et al. (2009) hävdar dock att maxi-
malt sex segment bör användas för att underlätta styrningen av sortimentet. I och 
med detta har samtliga intervall tilldelats ett viktat värde som kommer användas 
för att, med hänsyn till båda kriterier, göra en slutgiltig klassificering. De fastställda 
intervallen och deras respektive viktade värden presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6. Gränsvärden för ABC-klassificering 

Kriterium Intervall 
Viktat 
värde Intervall 

Viktat 
värde Intervall 

Viktat 
värde 

Rörlighet ≥ 72 10 12-71 1 < 12 0 

Ack. volymvärde ≤ 0,6 11 0,6-0,9 2 > 0,9 1 

Eftersom en stor del av Hjälpmedelscentralens reservdelar har en väldigt låg rör-
lighet anses det lämpligt att behålla gränsvärdet tolv uttag per år för att skilja mel-
lan nettobehovs- och kundorderartiklar. Avseende rörlighet är den främsta skill-
naden från den tidigare klassificeringen att reservdelar som i nuläget är klassifice-
rade som nettobehovsartiklar även kommer att delas in i två segment. Detta sker 
utifrån gränsvärdet 72 uttag per år, vilket i genomsnitt motsvarar sex uttag per 
månad.  

Det årliga volymvärdet för samtliga reservdelar har beräknats genom att multipli-
cera artikelvärde med prognostiserad efterfrågan. I Hjälpmedelscentralens reserv-
delssortiment var det dock 544st reservdelar som saknade artikelvärde. Detta in-
nebär att volymvärdeklassificeringen, och även den slutgiltiga klassificeringen, 
endast kommer att avse de resterande 2769st reservdelarna. Volymvärdenas pro-
centuella andel av det totala volymvärdet har därefter sorterats i fallande storleks-
ordning. Genom detta har det ackumulerade volymvärdet fastställts för att utgöra 
grunden för klassificeringen. Gränsvärdena har valts utifrån vad som inom teorin 
anses lämpligt. Enligt Lumsden (2006) är det vanligt att 60 procent av volymvär-
det utgörs av tio procent av artikelsortimentet. I Hjälpmedelscentralens fall är det 
dock endast en procent av reservdelarna som utgör 60 procent av volymvärdet. 

För att göra den slutgiltiga klassificeringen används de viktade värdena från Tabell 
6. Genom att multiplicera de viktade värdena för rörlighet respektive volymvärde 
erhålls det värde som kommer att avgöra vilket segment reservdelarna ska tillhöra. 
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De intervall som skiljer mellan de olika segmenten är följande: 

§ Segment 1: > 10 

§ Segment 2: 1-10 

§ Kundorder: 0 

Ovanstående förslag på hur Hjälpmedelscentralens reservdelar kan klassificeras 
illustreras i Figur 16. En tydligare förklaring av tillvägagångssättet ges i Bilaga 1. 
Att utformningen av segmenten skiljer sig från exemplet i Figur 8 har sin grund i 
att det ansågs lämpligt att fortfarande endast basera kundordersegmentet på rör-
lighet. Detta innebär, oavsett volymvärde, att reservdelar med en uttagsfrekvens 
som understiger tolv gånger per år blir klassificerade som kundorderartiklar. Re-
servdelar som antar något av de resterande sex möjliga utfallen tillhör antingen 
segment 1 eller 2. Detta avser, som tidigare nämnts, de reservdelar som för närva-
rande är klassificerade som nettobehovsartiklar.  

 
Figur 16. Förslag på klassificering av reservdelar 

Segment 1 består av 44st reservdelar som tillsammans ger upphov till nästan hälf-
ten av det årliga antalet uttag samt 63 procent av det totala volymvärdet. En otill-
räcklig lagerstyrning av dessa kan antingen leda till att bristsituationer uppstår eller 
att kapitalbindningen blir onödigt hög. I och med detta är det nödvändigt att lägga 
mycket fokus på styrningen av dessa reservdelar.  

I segment 2 ingår 143st reservdelar vars uttagsfrekvens, likt segment 1, ger upphov 
till en stor del av det årliga antalet uttag. Även fast antalet reservdelar i segment 2 
är fler än i segment 1 så är det sammanlagda volymvärdet endast 16 procent av det 
totala. Eftersom dessa artiklar inte ger upphov till särskilt hög kapitalbindning bör 
styrningens fokus läggas på att i så stor utsträckning som möjligt undvika bristsitu-
ationer.  

Reservdelar i kundordersegmentet är störst till antalet och uppgår till 2582st artik-
lar. Av dessa var det, i den undersökta tidsperioden på ett år, 1709st som hade noll 
uttag. Unikt för detta segment är att det består av reservdelar med väldigt spridda 
volymvärden. Om hänsyn hade tagits till volymvärde för detta segment hade det 
resulterat i att vissa artiklar som knappt används hade hamnat i ett segment där 
styrningen kräver viss lagerhållning. Detta hade medfört ökad kapitalbindning, 
vilket är onödigt om det är hög risk för att reservdelarna inte kommer att använ-
das. I Tabell 7 anges fördelningen av reservdelar mellan respektive segment samt 
ett urval av viktiga nyckeltal. 
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Tabell 7. Fördelning mellan segment 

 
Antal reservdelar 

(st) 
Andel av 

sortiment (%) 
Rörlighet 

(antal uttag) 
Volymvärde 

(kkr) 

Segment 1 44 1,6 8313 1708 

Segment 2 143 5,2 6295 432 

Kundorder 2582 93,2 2169 586 

Som tidigare beskrivits tillämpar Hjälpmedelscentralen även klassificering efter 
kritiskhet. Detta är dock inte sortimentsövergripande utan gäller endast de reserv-
delar som vid bristsituationer visat sig vara kritiska. I och med att reservdelar kan 
vara kritiska i olika avseenden är detta en väldigt bred aspekt. Detta innebär mer 
eller mindre att samtliga av de tidigare beskrivna aspekterna kan vara kritiska för 
lagerstyrningens utformning. Eftersom denna klassificering handlar om erfaren-
hetsmässiga och kvalitativa bedömningar vägs inte denna aspekt in i ovanstående 
klassificering. Dock anses det lämpligt att fortsättningsvis göra denna typ av klassi-
ficering för att säkerställa en hög servicenivå. 

5.3 Frågeställning 3 
Vilka lagerstyrningsmetoder lämpar sig för respektive reservdelssegment? 

I detta arbete har lagerstyrningsmetoder främst refererat till metoder för att be-
stämma när beställningar ska göras. Enligt Oskarsson et al. (2006) handlar dock 
lagerstyrning även om att besluta hur mycket som ska beställas samt hur osäkerhet 
ska hanteras. I och med detta syftar nedanstående analys till att, för segment 1 och 
2, bestämma lagerstyrnings- och partiformningsmetoder samt till att dimensionera 
säkerhetslager. Både vid partiformning och säkerhetslagerdimensionering krävs 
det tillgång till någon typ av efterfrågedata. Det mest optimala vore att den fram-
tida efterfrågan är känd, men då detta sällan förekommer i praktiken är det lämp-
ligt att göra prognoser. I analysen kommer således även prognostiseringsmetoder 
att bestämmas för de båda segmenten.  

När det gäller kundordersegmentet kommer inte analysen att fördjupas mer än vad 
som redan gjorts. Detta beror på att ingen lagerstyrning bör tillämpas för detta 
segment p.g.a. reservdelarnas låga rörlighet. Istället anses det lämpligt att endast 
beställa dessa reservdelar enligt det faktiska behovet. En viss lagerhållning kan 
dock förekomma i och med att det ibland är möjligt att återanvända reservdelar. I 
dessa fall bör förbrukning ske ur det tillgängliga lagersaldot utan att initiera en be-
ställning. 

5.3.1 Segment 1 
Reservdelarna i detta segment karaktäriseras av att de har hög rörlighet och högt 
volymvärde. Med hänsyn till rörlighet är det lämpligt med höga lagernivåer för att i 
så stor utsträckning som möjligt undvika bristsituationer. Detta hade resulterat i en 
god service gentemot Hjälpmedelscentralens kunder, vilket är ett av verksamhet-
ens viktigaste mål. Dock är det ur ett kapitalbindningsperspektiv inte lämpligt 
p.g.a. reservdelarnas höga volymvärde. Det är därmed nödvändigt att tillämpa en 
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lagerstyrningsmetod som möjliggör balans mellan servicenivå och kapitalbindning. 
Enligt Mattsson (2010) är lagerstyrningsmetoder som är baserade på fasta beställ-
ningskvantiteter och varierande beställningsintervall lämpliga för reservdelar ef-
tersom de generellt sett har låg efterfrågan. Av de metoder som beskrivits i detta 
arbete är det endast beställningspunktsystem och täcktidsplanering som nyttjar 
denna styrprincip. Dessa metoder är väldigt snarlika men med skillnaden att täck-
tidsplanering uttrycker behovstäckningen i tid istället för en kvantitet. Eftersom 
det är svårt att förutsäga när behovet av reservdelar kommer att uppstå är det så-
ledes lämpligare att tillämpa ett beställningspunktsystem. 

Avseende Hjälpmedelscentralens reservdelar som för närvarande är klassificerade 
som nettobehovsartiklar tillämpas redan ett beställningspunktsystem med period-
visa inspektionsintervall. I detta fall motsvaras beställningspunkten av en manuellt 
fastställd säkerhetslagernivå. Genom att likställa beställningspunkten med säker-
hetslagret kommer det vid varje beställningstillfälle att ske förbrukning ur den del 
av lagret som egentligen endast ska användas då variationer i efterfrågan uppstår. 
Detta kan undvikas genom att istället låta beställningspunkten motsvara summan 
av säkerhetslagret och efterfrågan under ledtiden. För att minska behovet av höga 
lagernivåer av reservdelarna i detta segment är det nödvändigt att istället ha fre-
kventa inspektionsintervall. Förslagsvis bör detta göras vid varje uttag med be-
slutsregeln att beställning ska ske om lagernivåerna understigit den fastställda be-
ställningspunkten.  

I den nuvarande lagerstyrningen av nettobehovsartiklar används ekonomisk or-
derkvantitet för att bestämma vilka kvantiteter som ska beställas. Enligt Axsäter 
(1991) är denna partiformningsmetod mest optimal då efterfrågan är känd och 
konstant. Trots att detta sällan är fallet när det gäller reservdelar kan metoden an-
vändas eftersom det slutgiltiga kostnadsutfallet inte påverkas avsevärt om para-
metrarna är felaktigt angivna. 

Dimensionering av säkerhetslagernivåer för reservdelarna i segment 1 bör ske uti-
från metoden SERV1. Som tidigare beskrivits är det, för detta segment, nödvän-
digt att göra en avvägning mellan önskad servicenivå och kapitalbindning. För att 
åstadkomma balans mellan dessa har olika servicenivåers påverkan på säkerhets-
lagret undersökts. De genomförda beräkningarna redovisas i Bilaga 2. En sam-
manställning av detta ges i Tabell 8 och avser en enstaka reservdel ur segment 1. 

Tabell 8. Säkerhetslagerdimensionering i segment 1 

Batteri 73Ah MK/Trojan 

Servicenivå 90 % 95 % 99 % 99,99 % 

Standardavvikelse 1,497 1,497 1,497 1,497 

K-värde 1,28 1,64 2,33 3,72 

Säkerhetslagernivå 2 3 4 6 

Beställningspunkt 4 5 6 8 
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Säkerhetslagret för denna reservdel uppgår i nuläget till sex stycken. Denna nivå 
har fastställts genom erfarenhetsmässiga bedömningar. Som tidigare beskrivits 
kräver denna typ av dimensionering mycket arbete eftersom både registrering och 
uppdatering av säkerhetslagernivåerna måste ske manuellt. Vidare motsvarar di-
mensioneringen, enligt SERV1, en servicenivå på 99,99 procent. Detta anses något 
högt med hänsyn till den kapitalbindning som servicenivån ger upphov till. Ge-
nom att istället basera dimensioneringen på en lägre servicenivå, t.ex. 95 procent, 
så kan säkerhetslagernivån för denna reservdel halveras. Reservdelens artikelvärde, 
vilket är 1450 kronor, ger en uppfattning om hur kapitalbindningen påverkas av en 
minskad säkerhetslagernivå. Utifrån denna dimensionering har beställningspunk-
ten för den givna artikeln fastställts till fem stycken. Som tidigare beskrivits mots-
varas Hjälpmedelscentralens beställningspunkter för nettobehovsartiklar av de 
fastställda säkerhetslagernivåerna. Detta innebär att beställningspunkten, för re-
servdelen i exemplet, för närvarande uppgår till sex stycken. Trots att det endast är 
en mindre skillnad mellan detta och det föreslagna alternativet anses det nödvän-
digt att fastställa beställningspunkten enligt det som rekommenderas inom teorin. 
Detta skulle minska risken för bristsituationer i och med att ledtid under efterfrå-
gan tas med i beräkningarna.  

Som underlag för att fastställa beställningspunkt och orderkvantiteter samt för att 
dimensionera säkerhetslager är det nödvändigt att prognostisera den framtida ef-
terfrågan. I nuläget görs detta utifrån glidande medelvärde baserat på tolv måna-
ders historik. Som tidigare beskrivits beaktas inte säsongsvariationer vid progno-
stisering. I och med att det finns en konstaterad efterfrågeökning av reservdelar till 
hjälpmedel under vinterhalvåret är det nödvändigt att inkludera detta i beräkning-
arna. Förslagsvis bör prognostiseringen avse kvartalsvisa intervall och således bas-
eras på medelvärdet av efterfrågan under motsvarande kvartal från föregående år. 
Fördelarna med detta är att säsongsvariationer får större inverkan på prognoserna 
samt att uppdatering i princip endast behöver göras en gång per år. Att uppdate-
ringsintervallet blir längre anses lämpligt eftersom Hjälpmedelscentralens verk-
samhetschef hävdar att avvikelser från den nuvarande uppdateringsfrekvensen 
främst beror på tidsbrist. 

5.3.2 Segment 2 
I detta segment karaktäriseras reservdelarna av att de har lägre rörlighet och vo-
lymvärde än de i segment 1. I och med att reservdelarnas volymvärde inte ger 
upphov till lika mycket kapitalbindning är det möjligt att ha högre lagernivåer för 
att därmed säkerställa en god servicenivå. Detta medför att inte lika mycket upp-
märksamhet behöver läggas på styrningen av detta segment. Det anses därför 
lämpligt att även för detta segment tillämpa ett beställningspunktsystem, dock 
med periodvisa inspektionsintervall. Förslagsvis kan lagernivåerna kontrolleras en 
gång per vecka, alltså med samma intervall som i nuläget görs för Hjälpmedelscen-
tralens nettobehovsartiklar. Med samma motivering som för segment 1 bör parti-
formningen för detta segment ske utifrån ekonomisk orderkvantitet. 

Även för reservdelarna i detta segment bör säkerhetslagernivåerna dimensioneras 
enligt SERV1. Dock är det, eftersom dessa reservdelar har relativt lågt volym-
värde, möjligt att använda en högre servicenivå även fast det resulterar i högre 
säkerhetslagernivåer. Detta ska säkerställa att antalet bristsituationer för reservde-



Analys 

 38 

lar i segment 2 minimeras. I Tabell 9 ges, likt för segment 1, ett exempel på hur 
säkerhetslagernivåerna för en reservdel påverkas vid användandet av olika service-
nivåer. De kompletta beräkningarna redovisas i Bilaga 2. 

Tabell 9. Säkerhetslagerdimensionering i segment 2 

Gummigrepp Sterling/Samba körhandtag 

Servicenivå 90 % 95 % 99 % 99,99 % 

Standardavvikelse 4,339 4,339 4,339 4,339 

K-värde 1,28 1,64 2,33 3,72 

Säkerhetslagernivå 6 8 11 17 

Beställningspunkt 10 12 15 21 

Enligt de data som erhållits ur Hjälpmedelscentralens affärssystem har denna re-
servdel inget säkerhetslager även fast den för närvarande är klassificerad som en 
nettobehovsartikel. Detta anses orimligt eftersom beställning ska ske när lagerni-
våerna understiger beställningspunkten, vilket som tidigare nämnts motsvaras av 
säkerhetslagernivån. Vidare anses det inte vara något problem att ha ett säkerhets-
lager för denna reservdel eftersom artikelvärdet endast är 72 kronor och därmed 
inte ger upphov till hög kapitalbindning. Detta gör det således möjligt att använda 
en relativt hög servicenivå som utgångspunkt för dimensioneringen av reservde-
larna i segment 2. I exemplet ovan visas skillnaden mellan de två högsta serviceni-
våerna på en ökning av säkerhetslagernivån med 55 procent samtidigt som skillna-
den i servicenivå endast är 0,99 procent. Det anses därför vara tillräckligt att ba-
sera dimensioneringen på en 99-procentig servicenivå. Detta resulterar i att be-
ställningspunkten uppgår till 15st av denna reservdel. I segment 2 kommer reserv-
delarna generellt sett ha högre lagernivåer än i segment 1. Detta anses dock vara 
nödvändigt för att minska det administrativa arbetet med styrningen av segment 2 
och därmed möjliggöra ett högre fokus på segment 1. 

Även för detta segment bör prognostiseringen baseras på föregående års medelef-
terfråga för det kvartal som prognosen avser. Detta motiveras av att det inte finns 
någon anledning till att använda en annan prognosmetod enbart för att rörligheten 
och volymvärdet skiljer sig från segment 1. Metoden innebär även att säsongsvari-
ationer får större inverkan på den prognostiserade efterfrågan. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel kommer inledningsvis studiens resultat, dvs. den analyserade empirin, att diskute-
ras. Detta följs av de praktiska och teoretiska implikationer som studien har gett upphov till. 
Vidare kommer även studiens tillvägagångssätt i form av strategi- och metodval att diskuteras. 
Avslutningsvis kommer studiens slutsatser samt förslag på fortsatt forskning att redovisas. 

6.1 Resultat 
Vilka aspekter är viktiga att beakta vid lagerstyrning av reservdelar inom hjälpme-
delsförsörjning? 

För att besvara denna frågeställning har de aspekter som inom teorin anses viktiga 
att beakta analyserats gentemot den empiri som erhållits från fallstudien hos 
Hjälpmedelscentralen. Utifrån detta anses det vara tre aspekter som är mest vä-
sentliga för lagerstyrning av reservdelar inom hjälpmedelsförsörjning. Dessa är 
rörlighet, volymvärde och kritiskhet. Reservdelars rörlighet, alternativt uttagsfre-
kvens, har en direkt koppling till den generellt sett låga efterfrågan. Vidare har det 
framkommit att rörligheten inom Hjälpmedelscentralens sortiment varierar kraf-
tigt mellan olika reservdelar. Om denna aspekt inte beaktas vid lagerstyrningen 
försvåras arbetet med att uppnå balans mellan servicenivå och kapitalbindning.  

I och med att det ställs ökade krav på kostnadseffektivisering inom den svenska 
hälso- och sjukvården är det även viktigt att beakta volymvärde vid lagerstyrningen 
av reservdelar. I Hjälpmedelscentralens fall görs detta endast i begränsad utsträck-
ning eftersom det tidigare inte varit aktuellt med något större kostnadsfokus. Ge-
nom att beakta volymvärde vid lagerstyrning av reservdelar inom hjälpmedelsför-
sörjning bör det finnas goda möjligheter till att åstadkomma minskad kapitalbind-
ning. 

Den sista aspekten som anses viktig att beakta vid lagerstyrning av reservdelar är 
enskilda artiklars kritiskhet. Detta beror på att hjälpmedelsförsörjning syftar till att 
tillhandahålla hjälpmedel som ska underlätta det vardagliga livet för slutkunden. I 
fallstudien har det framkommit att reservdelar är kritiska om det vid en bristsituat-
ion innebär att kunden får vänta längre på att få sitt hjälpmedel levererat. I och 
med detta är det viktigt att säkerställa tillgängligheten av dessa reservdelar, även 
om det innebär konsekvenser i form av ökad kapitalbindning. 

Hur kan reservdelar klassificeras utifrån dessa aspekter? 

Eftersom det konstaterats att rörlighet, volymvärde och kritiskhet är de viktigaste 
aspekterna att beakta anses det lämpligt att låta dessa utgöra kriterier för klassifice-
ring. Avseende Hjälpmedelscentralens reservdelar har en sortimentsövergripande 
ABC-klassificering genomförts baserat på kriterierna rörlighet och volymvärde. 
För respektive kriterium användes två gränsvärden vilket resulterade i totalt nio 
olika segment. Detta skulle dock leda till en allt för komplex lagerstyrning och där-
för tilldelades samtliga intervall ett viktat värde för att göra en slutgiltig klassifice-
ring. Detta resulterade i tre segment vars styrning bör differentieras för att åstad-
komma balans mellan servicenivå och kapitalbindning.  
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Segment 1 består av 44st reservdelar som ger upphov till nära hälften av det totala 
antalet uttag samt 63 procent av reservdelssortimentets volymvärde. Eftersom 
antalet reservdelar i detta segment endast utgör 1,6 procent av sortimentet är det 
möjligt att lägga mycket fokus på styrningen av dessa. I segment 2 ingår 143st re-
servdelar som karaktäriseras av ett högt antal uttag, men med ett relativt lågt vo-
lymvärde. Med hänsyn till volymvärde kräver inte styrningen av dessa reservdelar 
samma uppmärksamhet som för de i segment 1. Dock är det utifrån rörlighetsper-
spektivet viktigt att reservdelarna i stor utsträckning finns tillgängliga för att säker-
ställa en hög servicenivå. Segment 1 och 2 är tillsammans de reservdelar som 
Hjälpmedelscentralen för närvarande benämner nettobehovsartiklar. Eftersom 
reservdelarna i nettobehovssegmentet har väldigt spridd rörlighet och volymvärde 
anses det nödvändigt att göra denna klassificering för att skapa förutsättningar för 
en effektiv lagerstyrning. Det sista segmentet, kundorder, har inte förändrats i jäm-
förelse med Hjälpmedelscentralens nuvarande klassificering. Detta segment karak-
täriseras av att samtliga reservdelar har låg rörlighet och spridda volymvärden. An-
talet artiklar uppgår till 2582st, vilket motsvarar 93,2 procent av sortimentet.  

Det sista kriteriet, kritiskhet, ingår inte i den sortimentsövergripande klassifice-
ringen. Detta beror på att det är ett allt för tidskrävande arbete att, för hela sorti-
mentet, värdera reservdelar enligt detta kriterium. Hjälpmedelscentralen gör för 
närvarande en kritiskhetsklassificering som utgår från vilka konsekvenser en brist-
situation av enskilda reservdelar skulle innebära. Det anses lämpligt att även i 
framtiden utföra denna klassificering för att säkerställa en hög servicenivå. 

Vilka lagerstyrningsmetoder lämpar sig för respektive reservdelssegment? 

För segment 1 anses det lämpligast att tillämpa ett beställningspunktsystem med 
kontinuerliga inspektioner. Detta innebär att det vid varje uttag kommer att göras 
en kontroll av lagersaldot. Om detta understigit beställningspunkten ska beställ-
ning ske. Beställningspunkten fastställs genom att beräkna summan av säkerhets-
lagret och efterfrågan under ledtiden. De kontinuerliga inspektionerna kommer 
medföra mer arbete, dock anses detta nödvändigt för att effektivt kunna styra 
dessa kostnadsintensiva reservdelar. Beställningspunktsystem använder en styr-
princip som initierar beställning vid varierande intervall och avser fasta beställ-
ningskvantiteter. Med hänsyn till kostnader är det lämpligt att partiformningen 
sker utifrån ekonomisk orderkvantitet. Anledningen till detta är att metoden syftar 
till att balansera ordersärkostnader och lagerhållningskostnader. För att dimens-
ionera säkerhetslager i segment 1 kommer metoden SERV1 att användas. Genom 
att testa olika servicenivåer har det framkommit att en servicenivå på 95 procent är 
bäst lämpat för detta segment. Trots att testerna endast avsett en reservdel anses 
det ändå lämpligt att tillämpa denna dimensionering för hela segmentet eftersom 
artiklarna är relativt likartade. Både partiformningen och säkerhetslagerdimension-
eringen kräver tillgång till efterfrågedata. Eftersom reservdelarnas framtida efter-
fråga i stor utsträckning är okänd måste denna parameter prognostiseras. Det 
lämpligaste tillvägagångssättet för detta är att utgå från kvartalsvisa intervall, vilket 
säkerställer att säsongsvariationer tas med i beräkningarna. I och med detta kom-
mer prognoserna att beräknas som efterfrågans medelvärde under motsvarande 
kvartal från föregående år. Detta leder till att tidsåtgången för prognostisering 
minskas eftersom prognoserna endast behöver uppdateras en gång per år. 
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Lagerstyrningen av segment 2 påminner i stor utsträckning om den som föreslagits 
för segment 1. Det har under studiens gång framkommit att ett beställningspunkt-
system även är lämpligt för segment 2. Det anses dock, till skillnad från segment 1, 
att lagersaldot ska inspekteras med veckovisa intervall. Anledningen till detta är att 
styrningen för segment 1 kräver mer uppmärksamhet i och med att reservdelarna 
har ett väldigt högt volymvärde. Om kontinuerliga inspektioner även skulle göras 
för de 143st reservdelar som ingår i segment 2 så skulle det totala arbetet med la-
gerstyrningen bli allt för omfattande och tidskrävande. Partiformningen för detta 
segment bör, med samma motivering som för segment 1, utgå från ekonomisk 
orderkvantitet. När det gäller säkerhetslagerdimensionering anses det vara lämpligt 
att använda metoden SERV1 och utgå från en servicenivå på 99 procent. Att 
denna är högre än för segment 1 beror på att reservdelarna i segment 2 inte ger 
upphov till lika hög kapitalbindning. I och med detta är det möjligt att ha högre 
lagernivåer för att i större utsträckning undvika bristsituationer. För att prognosti-
sera efterfrågan för dessa reservdelar bör samma tillvägagångssätt som för seg-
ment 1 tillämpas. Detta innebär, som beskrivits ovan, att säsongsvariationer tas 
med i beräkningarna samt att arbetet med prognostisering inte blir lika tidskrä-
vande. Den frigjorda tiden kan istället läggas på kontroll och uppföljning av styr-
ningen för segment 1. 

För de reservdelar som ingår i kundordersegmentet kommer ingen lagerstyrning 
att tillämpas. Detta beror på att samtliga reservdelar i segmentet har väldigt låg 
rörlighet. Även om endast ett fåtal av respektive artikel skulle lagerhållas hade 
detta gett upphov till hög kapitalbindning. Eftersom reservdelarna i detta segment 
används relativt sällan finns det heller ingen garanti för att lagerhållning av artik-
larna skulle bidra till att, i större utsträckning, höja servicenivån. 

6.2 Implikationer 
I denna studie har det undersökts hur lagerstyrning av reservdelar inom hjälpme-
delsförsörjning kan effektiviseras. Tillvägagångssättet för att åstadkomma detta har 
fastställts genom att besvara studiens tre frågeställningar. Resultatet av detta visar 
på att rörlighet, volymvärde och kritiskhet är viktiga aspekter att beakta vid lager-
styrning av reservdelar inom hjälpmedelsförsörjning. Det kan dock, för andra 
verksamheter, finnas andra aspekter som i större utsträckning bör beaktas vid ut-
formandet av lagerstyrningen. För verksamma aktörer inom hjälpmedelsförsörj-
ning handlar således det initiala arbetet om att identifiera de aspekter som är vik-
tigast för lagerstyrningen. Nästa steg är att låta aspekterna utgöra kriterier för klas-
sificering av reservdelssortimentet. I Hjälpmedelscentralens fall har reservdelssor-
timentet klassificerats utifrån kriterierna rörlighet och volymvärde. Dock var det 
544st reservdelar som inte kunde inkluderas eftersom artikelvärdet för dessa sak-
nades. Därmed är det viktigt att, för de valda kriterierna, säkerställa att fullständig 
data finns tillgänglig för samtliga reservdelar. Det sista steget handlar om att be-
stämma hur de olika segmenten ska styras. Förutom att bestämma lagerstyrnings-
metoder måste det även beslutas hur partiformning, säkerhetslagerdimensionering 
och prognostisering ska utföras. Det är även i detta avseende viktigt med tillgång 
till tillförlitlig information som t.ex. ledtider, lagerränta och ordersärkostnader. 
Vidare måste den praktiska lagerstyrningen skötas på ett standardiserat och forma-
liserat arbetssätt. Detta ställer krav på att personalen endast beställer enligt de fast-
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ställda rutinerna. För Hjälpmedelscentralen innebär detta att beställningar endast 
ska ske då lagersaldona understiger beställningspunkterna och då alltid motsvara 
ekonomisk orderkvantitet. Det är även viktigt att samtliga uttag registreras för att 
säkerställa att lagersaldona i systemet stämmer överens med det verkliga saldot. 

Trots att leverantörer och deras leveransförmåga inte i någon större utsträckning 
beaktats i detta arbete kan det vara viktigt att göra detta i praktiken. Genom att ta 
lärdom från industrin, där integrerade försörjningskedjor blir allt mer förekom-
mande, bör det finnas goda möjligheter till att ytterligare effektivisera lagerstyr-
ningen av reservdelar. För Hjälpmedelscentralen skulle ett ökat samarbete med 
leverantörer kunna innebära att högre krav kan ställas på ledtider och leveranspre-
cision. 

När det gäller teoretiska implikationer har inte denna studie bidragit till att ut-
veckla nya teorier inom ämnesområdet. Istället har tillgängliga teorier inom lager-
styrning analyserats utifrån hjälpmedelsförsörjningens perspektiv. Detta har möj-
liggjort en klarläggning av hur lagerstyrning av reservdelar, på ett effektivt sätt, bör 
utföras inom hjälpmedelsförsörjning. 

6.3 Metodkritik 
Det kan riktas viss kritik gentemot de metoder och tillvägagångssätt som använts 
för att generera denna studies resultat. Av denna anledning syftar nedanstående 
avsnitt till att diskutera vad som varit bra och vad som hade kunnat göras bättre. 
Diskussionerna avser studiens datainsamling, dataanalys och avslutningsvis reliabi-
litet och validitet. 

6.3.1 Datainsamling 
I denna studie har datainsamlingen utgått från en litteraturstudie och en fallstudie. 
Litteraturstudien inleddes med en omfattande litteratursökning för att hitta lämp-
liga teorier som skulle utgöra komponenter i det teoretiska ramverket. När kom-
ponenterna fastställts följde en mer djupgående litteratursökning av dessa specifika 
teorier. Detta möjliggjorde att det teoretiska ramverket kunde byggas upp enligt 
ett flertal olika författares vetenskapliga publikationer. Eftersom studiens pro-
blemområde är relativt outforskat var tillgången av passande litteratur begränsad. 
Litteraturstudien handlade således i stor utsträckning om att studera teorier inom 
traditionell lagerstyrning. Dessa teorier utvärderades kontinuerligt avseende hur 
väl de stämmer överens med lagerstyrning av reservdelar inom hjälpmedelsför-
sörjning. 

I den genomförda fallstudien på Hjälpmedelscentralen samlades empirisk data in 
dels genom intervjuer men även genom att studera dokumentation. Totalt utför-
des nio intervjuer med fem olika personer. Majoriteten av dessa intervjuer avsåg 
Hjälpmedelscentralens verksamhetschef samt enhetschefen för teknik och logistik. 
I och med att de hade en helhetsförståelse för verksamheten utgjorde dessa inter-
vjuer en viktig grund för nulägesbeskrivningen. Som tidigare beskrivits utfördes 
dessa intervjuer i stor utsträckning samtidigt. Nackdelen med detta är att respon-
denternas svar eventuellt kan ha påverkats av vad den andre har sagt. Dock anses 
det vara en fördel att respondenterna hade möjlighet att komplettera varandras 
svar. I och med att detta säkerställde att rätt information erhölls har det konstate-
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rats att fördelarna med simultana intervjuer överväger nackdelarna. De resterande 
intervjuerna avsåg en ekonom samt två hjälpmedelstekniker. I och med att hjälp-
medelsteknikernas arbete i stor grad påverkas av hur väl lagerstyrningen av reserv-
delar fungerar gav även dessa intervjuer goda underlag för nulägesbeskrivningen. 
Det hade dock varit lämpligt att få ta del av fler hjälpmedelsteknikers synpunkter 
för att i ännu större utsträckning åstadkomma triangulering. Detta hade förslagsvis 
kunnat göras genom strukturerade frågeformulär som skulle besvaras av samtliga 
medarbetare på enheten teknik och logistik. 

Dokumentation avseende Hjälpmedelscentralens systematiska kvalitetsarbete ut-
gjorde en viktig grund för att kartlägga vilka aspekter som är viktiga att beakta vid 
lagerstyrning av reservdelar inom hjälpmedelsförsörjning. Att studera denna typ av 
dokumentation var lämpligt eftersom den innehöll information om vad verksam-
hetens olika processer innebär. Den erhållna informationen från Hjälpmedelscen-
tralens affärssystem Sesam användes främst under analysfasen då reservdelssorti-
mentet skulle klassificeras. Det visade sig dock att ett flertal reservdelar saknade 
nödvändig information för att kunna göra en sortimentsövergripande klassifice-
ring. Det hade således varit lämpligt att i ett tidigare skede göra en grundlig ge-
nomgång av denna dokumentation då det eventuellt hade varit möjligt att anskaffa 
den saknade informationen. 

6.3.2 Dataanalys 
Den insamlade empirin har analyserats gentemot det teoretiska ramverket utifrån 
mönsterpassning. Valet av analysmetod anses lämpligt eftersom det möjliggjorde 
en kontinuerlig utvärdering av det teoretiska ramverkets innehåll. Detta säker-
ställde att de valda teorierna var relevanta för studien och därmed hade hög an-
vändbarhet. I och med att studiens frågeställningar i princip handlar om att under-
söka hur lagerstyrning av reservdelar inom hjälpmedelsförsörjning kan effektivise-
ras har det inte ansetts nödvändigt att tillämpa andra metoder än mönsterpassning.  

6.3.3 Reliabilitet och validitet 
Genom att tillämpa de valda metoderna för datainsamling och dataanalys så har 
studiens tre frågeställningar kunnat besvaras. Detta innebär således att studiens 
syfte, att undersöka hur lagerstyrning av reservdelar inom hjälpmedelsförsörjning kan effektivi-
seras, har uppfyllts. Studiens reliabilitet anses hög eftersom metoderna för datain-
samling tydligt beskrivits avseende tillvägagångssätt samt vilken information som 
erhölls. I och med att datainsamlingen skett genom olika metoder har en grund-
läggande triangulering kunnat åstadkommas. När det gäller intervjuer blev triangu-
leringen mer påtaglig eftersom det var möjligt att bekräfta tidigare erhållen in-
formation genom att ställa samma frågor till olika respondenter.  

Frågeställningarnas höga korrelation har möjliggjort en ständig röd tråd genom 
rapporten, vilket säkerställde ett tydligt fokus på det som faktiskt skulle undersö-
kas. Detta skapade de grundläggande förutsättningarna för en hög intern validitet. 
Även i detta avseende har studiens kvalitet kunnat höjas genom att rätt informat-
ion erhållits utifrån triangulering. Avslutningsvis har en hög intern validitet säker-
ställts genom att empirin har analyserats med mönsterpassning för att se hur väl 
den stämmer överens med det teoretiska ramverket. 
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Studiens kvalitetsmässiga brister visar sig främst när det gäller den externa validite-
ten. Anledningen till detta är att det utifrån urvalsgruppen, som fastställdes genom 
ett teoretiskt urval, beslutades att endast undersöka en verksamhet. Trots att det 
konstaterats att Hjälpmedelscentralen inte var mer lämpat som fallstudieverksam-
het än de andra alternativen så medför en enfallsstudie en högre grad av subjekti-
vitet. Om en flerfallsstudie istället hade genomförts så hade detta skapat bättre 
förutsättningar för ett mer generaliserbart resultat.  

6.4 Slutsatser 
I denna studie har ett antal aspekter utvärderats avseende hur viktiga de är när det 
gäller lagerstyrning av reservdelar inom hjälpmedelsförsörjning. Utifrån analysen 
av studiens första frågeställning har det framkommit att rörlighet, volymvärde och 
kritiskhet är de viktigaste aspekterna att beakta om lagerstyrningen syftar till att 
åstadkomma balans mellan servicenivå och kapitalbindning. Det är dock viktigt att 
påpeka att det, eftersom olika verksamheter har olika mål och förutsättningar, kan 
finnas andra aspekter som är lämpligare att beakta. För verksamheter som är in-
tresserade av effektiviserad lagerstyrning av reservdelar är det således nödvändigt 
att identifiera de aspekter som, för verksamheten i fråga, är mest väsentliga. 

De aspekter som anses viktiga bör därefter utgöra kriterier för klassificering. För 
att klassificeringen ska kunna göras sortimentsövergripande underlättar det om det 
för respektive kriterium finns tillgång till kvantitativa data. Vidare bör klassifice-
ringen resultera i ett begränsat antal segment för att den kommande styrningen 
inte ska bli allt för komplex. Hjälpmedelscentralens reservdelssortiment delades in 
i tre segment baserat på rörlighet och volymvärde. Detta ansågs tillräckligt för att 
skapa grundläggande förutsättningar för en effektiv lagerstyrning. Eftersom det 
inte fanns tillgång till kvantitativa data avseende kritiskhet var det inte möjligt att 
inkludera detta kriterium i den sortimentsövergripande klassificeringen. Dock an-
ses det lämpligt att Hjälpmedelscentralen, precis som i nuläget, gör denna klassifi-
cering på enskilda artiklar som av erfarenhet visat sig vara kritiska. Trots att det är 
mer tidskrävande att göra kvalitativa klassificeringar är det viktigt för att åstad-
komma en effektiviserad lagerstyrning. 

Det slutgiltiga arbetet handlar om att bestämma vilka lagerstyrningsmetoder som 
ska tillämpas för respektive segment. Utifrån denna studie anses beställnings-
punktsystem vara lämpliga att tillämpa för de segment som kräver att reservdelar-
na lagerhålls. Differentieringen av styrningen handlar således i stor utsträckning 
om hur ofta lagersaldon ska inspekteras. I den genomförda fallstudien har det 
konstaterats att segment 1 är det viktigaste segmentet ur ett lagerstyrningsperspek-
tiv. Anledningen till detta är att dessa reservdelar ger upphov till flest uttag per år 
samt en stor andel av det totala volymvärdet. För att kontrollera kapitalbindningen 
anses det lämpligt att använda lägre lagernivåer. Detta ställer dock krav på att la-
gersaldon inspekteras kontinuerligt för att minska risken för bristsituationer. När 
det gäller segment 2, vars reservdelar inte ger upphov till lika hög kapitalbindning, 
är det acceptabelt med högre lagernivåer för att minska det administrativa arbetet 
med lagerstyrningen. Detta innebär att lagersaldon inte behöver inspekteras lika 
frekvent som för segment 1. Eftersom beställningspunktsystem utgår från fasta 
beställningskvantiteter är det lämpligt att låta dessa motsvara ekonomisk order-



Diskussion och slutsatser 

 45 

kvantitet. Dimensionering av säkerhetslager bör utgå från den servicenivå som ska 
tillhandahållas gentemot kunderna. I fallstudien har SERV1 använts baserat på 
servicenivåerna 95 och 99 procent för segment 1 respektive segment 2. För att få 
tillgång till goda dataunderlag för både partiformning och dimensionering av sä-
kerhetslager bör prognostisering göras med hänsyn till säsongsvariationer. 

6.5 Vidare forskning 
Efter genomförd studie har det konstaterats att det finns goda möjligheter till att 
effektivisera lagerstyrning av reservdelar inom hjälpmedelsförsörjning. I och med 
att detta har gjorts med utgångspunkt från endast ett fall så finns det behov av att 
utföra fler liknande studier. Detta skulle generera ett mer generaliserbart resultat 
som skulle kunna tillämpas av fler aktörer inom hjälpmedelsförsörjning.  

Under studiens gång har det framkommit att det generellt sett är långa ledtider 
inom hjälpmedelsförsörjning. I och med att detta i stor utsträckning kan påverka 
lagerstyrningens utformning anses det nödvändigt att undersöka vad detta beror 
på samt hur ledtiderna skulle kunna minskas.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Klassificering 
Nedanstående matris används för att klassificera reservdelar enligt rörlighet och 
volymvärde. Genom att multiplicera de viktade värdena för respektive kriterium 
erhålls det värde som avgör vilket segment en reservdel ska tillhöra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segment 1: 1×11 = 11 
 10×2 = 20  > 10 
 10×11 = 110 

Segment 2: 1×1 = 1 
 1×2 = 2  1 − 10 
 10×1 = 10 

Kundorder: 0×1 = 0 
 0×2 = 0  = 0 
 0×11 = 0 

Ett exempel på hur denna metod fungerar i praktiken illustreras nedan. 

 

 

 

 

Batteriets slutgiltiga värde blir 110 och hamnar således i segment 1. Gummigrep-
pet hamnar i segment 2 eftersom dess slutgiltiga värde är två.
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Bilaga 2 - Dimensionering av säkerhetslager och beställningspunkt 
För att dimensionera säkerhetslager (SL) och beställningspunkt har följande be-
räkningar genomförts: 

SIGMA/vecka = Efterfrågans standardavvikelse under tidsperioden 
K-värde = Säkerhetsfaktorn beräknad utifrån önskad servicenivå 
SL = SIGMA * K-värde (OBS! Detta värde avrundas uppåt) 
Beställningspunkt = SL + Efterfrågan under ledtid 

Ett exempel på dimensionering av säkerhetslager och beställningspunkt för en 
artikel ur segment 1 ges nedan.  

 
Ett exempel på dimensionering av säkerhetslager och beställningspunkt för en 
artikel ur segment 2 ges nedan. 

 


