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Förord 
Efter många lärorika år i Luleå avslutar detta examensarbete vår utbildning som 
Civilingenjörer inom Maskinteknik med inriktning Industriell ekonomi vid 
Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har utförts under ett mycket 
intressant halvår på Autoliv Sverige AB beläget i Vårgårda utanför Göteborg. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla hjälpsamma och trevliga människor som funnits 
till hands för oss under arbetets gång. Ett speciellt tack går till våra handledare på 
Autoliv, Jesper Frykestig och Hans-Erik Haglund, för regelbunden feedback och 
nyttiga upplysningar. Sedan vill vi tacka vår handledare på universitetet Per-Erik 
Eriksson, för sitt engagemang och kunnande, som hjälpt oss att utforma vår 
rapport och guidat oss till att ställa de rätta frågorna. 

Avslutningsvis vill vi utrycka vår tacksamhet till LTU och Luleå som studentstad 
som gjort vår studietid till en jätterolig och minnesvärd tid i livet. 

 

 

______________________          ______________________ 
Emil Berglund           Ingvar Sinclair 
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Sammanfattning 
Företag inom fordonsbranschen ställer omfattande krav på service och underhåll 
av deras produkter. Ofta gäller att en biltillverkare måste kunna tillgodose 
reservdelsbehov under 15 år efter att en bilmodell gått ur serieproduktion. Detta 
är givetvis en stor utmaning för biltillverkarna och för deras underleverantörer. 

Autoliv Sverige AB är ett företag som tillverkar produkter inom fordonssäkerhet 
och har flertalet biltillverkare som sina kunder. Företaget upplever att inköpet av 
reservdelskomponenter är en funktion med en viss förbättringspotential då ett 
effektivare arbetssätt skulle innebära att mindre tid kunde ägnas dessa ärenden. 

Studien som presenteras i denna rapport har således haft som syfte att ta fram 
generella riktlinjer för hur Autoliv på bästa sätt kan säkerställa anskaffningen av 
reservdelskomponenter. För att uppfylla syftet med studien så har tre 
huvudsakliga moment genomförts. Initialt identifierades problemuppkomsten 
och problemsituationen. Därefter genomfördes en kostnadsjämförelse, begränsad 
till inköpsfunktionen med kostnadsfokus, för olika tre olika tänkbara 
inköpsstrategier och avslutningsvis utvärderas de olika strategierna samt att olika 
verktyg för effektiv reservdelshållning diskuteras och föreslås. 

Resultatet visar att strategierna som innebär att reservdelskomponenter köps in i 
större kvantiteter än det momentana behovet är mest kostnadseffektiva utifrån 
förutsättningarna i kostnadsjämförelsen. I verkligheten skulle det dock inte vara 
genomförbart att använda för stora inköpskvantiteter, bland annat på grund av 
kvalitetsfaktorer. Rekommendationen blir därför att Autoliv bör utforma en 
övergripande reservdelsstrategi som bygger på att tillverka reservdelar i batcher 
och inköpet i sin tur utformas för att stödja den övergripande strategin. Arbetet 
med att utvärdera möjligheten att använda en sådan strategi är något som bedrivs 
på företaget idag. 

Studien identifierar vidare att det idag finns användbara verktyg för att 
standardisera och organisera inköpen av reservdelskomponenter. Det är upp till 
Autoliv att arbeta striktare efter dessa metoder och principer. Då inte bara när 
det gäller serietillverkning, utan även när det kommer till reservdelshållning. 

 



Abstract  
 

III 
 

Abstract 
Firms within the automotive industry demand extensive service and 
maintenance of their products. Often a car manufacturer has to satisfy spare part 
demand during a period as long as 15 years after a car model has passed serial 
production. This is of course a great challenge for car manufacturers and for 
their suppliers. 

Autoliv Sverige AB is a company that manufactures products for car safety and 
has many car manufacturers as customers. The company experiences that the 
purchase of spare part components is a function that has a certain improvement 
potential as a more effective way of work would mean that less time could be 
spent on these issues. 

The purpose of this thesis is therefore to generate general guidelines showing 
how Autoliv in the best way can secure the purchase of spare part components. 
To fulfill the purpose three major elements have been carried out. Initially the 
origins of the problem and the problem situation have been identified. 
Furthermore a cost comparison, delimitated to the purchase function, 
comparing three different purchase strategies, has been performed. Finally the 
different strategies have been evaluated and other tools for effective spare part 
activity have been discussed and suggested. 

The result shows that the strategies that involve that spare part components are 
purchased in quantities larger than the immediate demand are the most cost 
effective, on the basis of the cost comparison conditions. In reality, however, it 
would be impossible to purchase too large quantities at once, partly due to 
quality factors. The recommendation is therefore that Autoliv should develop a 
major strategy for handling spare part issues. The strategy should be based on 
manufacturing spare parts in batches and the purchase function should be 
designed to support this major strategy. Today, the company works with the 
possibility to use such a strategy. 

The thesis further identifies that Autoliv today has some useful tools for 
standardization and organization of the purchase process. Therefore it is up to 
Autoliv to use those tools even more in the working process. Not only when it 
comes to serial issues, but also when it comes to spare part issues. 
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1 Inledning 
etta inledande kapitel presenterar bakgrunden till examensarbetet. Vidare beskrivs 
problemsituationen och syftet med studien samt de uppsatta avgränsningarna för 

arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Fordonsindustrin är en bransch med högt tempo, tuff konkurrens och hårda 
krav. Fordonsindustrin kännetecknas också av en lång eftermarknad. Efter det att 
en fordonsmodell har avslutat sin serieproduktion har underleverantörerna till 
fordonstillverkarna krav på sig att kunna leverera reservdelar en lång tid 
framöver, ofta så länge som 15 år. 

Hagberg och Henriksson (1995) säger att den övergripande målsättningen för ett 
företags reservdelshållning och reservdelsstyrning är att den ska bedrivas på ett så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt. Många industriföretag har under de senaste 30 
åren genomgått någon form av kapitalrationalisering. Hit hör till exempel mål 
för ökad omsättningshastighet. Detta är givetvis något som även påverkat 
reservdelshållningen och då framförallt reservdelsförråden. Fortuin och Martin 
(1995) menar att reservdelar är av sin natur produkter med en ofta ojämn och 
låg förbrukning, något som inte är förenligt med höga 
lageromsättningshastigheter et cetera, ett nyckelbegrepp inom 
kapitalrationalisering. 

Ofta framkommer således problem med att anställda involverade i 
kapitalrationaliseringen respektive anställda som ansvarar för reservdelar inte 
förstår varandras synpunkter på hur företaget skall bedrivas på bästa sätt (Hagberg 
& Henriksson, 1995). Till följd av detta hävdar Albright (2004) att i många 
företag ligger ofta utvecklingen av reservdelsdistributionen tio år efter den 
ordinarie produktionskedjan. Storhagen (1995) menar ändå att reservdelsstyrning 
kan bedrivas med ordinarie styrningsteorier dock måste hänsyn tas till 
reservdelshållningens särskilda krav och problematik. 

Att lagerhålla reservdelar skiljer sig inte mycket från att lagerhålla vanliga 
produkter. Enligt Hagberg och Henriksson, (1995) skiljer det sig däremot i och 
med svårigheter med att hålla reservdelslagret optimalt. För att hålla nere på 
kostnader kopplade till detta krävs dock en del åtgärder. Därför är det ofta 

D 
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nödvändigt att identifiera de artiklar som i första hand bör prioriteras. 
Grundläggande i arbetet med reservdelslagerhållning är att utforma och använda 
så enkla och rationella rutiner som möjligt. (ibid) 

Fortuin och Martin (1999) menar att det är viktigt att känna till en reservdels 
livscykel för att fullt förstå problematiken bakom reservdelsstyrning. En 
indelning i tre olika steg är att föredra för att identifiera de olika faserna som är 
av intresse för att uppnå styrning på ett effektivt sätt; initial fas, normal fas och 
slutlig fas. 

I detta arbete är det den sistnämnda fasen, slutlig fas, som är av intresse att 
undersöka. Den definieras enligt: Produktionen av systemet eller produkten är 
avslutad, underhåll däremot, fortskrider. Vanligtvis, i början av den slutliga fasen, 
brukar den underhållsansvarige bli tvungen att göra ett så kallat slutköp. (ibid) 

1.2 Problem 
Problem med effektiv reservdelshållning är inte ovanliga för företag idag. I 
denna rapport kommer detta område att ses över på ett företag vid namn 
Autoliv Sverige AB beläget i Vårgårda, fortsättningsvis kallat Autoliv. Autoliv 
tillverkar produkter och lösningar för fordonssäkerhet. Företaget upplever i 
dagsläget problem med sin reservdelsstyrning. Problemen tros ha att göra med 
att det inom Autoliv inte finns några tydliga riktlinjer på hur inköp av 
reservdelskomponenter ska skötas. Inte heller finns det några bra kalkyler för 
behov av och kostnader för reservdelar. I vissa fall resulterar detta i ineffektiva 
lösningar som ofta är både tids- och resurskrävande. Detta är något Autoliv 
känner ett behov av att åtgärda. 

En av de problemskapande faktorerna i Autolivs reservdelsverksamhet bottnar i 
marknadens krav på dessa typer av produkter. I sina kundavtal finns ofta 
klausuler om att Autoliv ska kunna förse kunden med reservdelar ett visst antal 
år efter att fordonsmodellen har slutat att serietillverkas, en tidsperiod som kan 
vara så lång som 15 år. Anledningen till att detta blir till en svårighet för Autoliv 
är problemen med att inte kunna avsluta handeln med komponenter som sedan 
länge gått ur ordinarie serieproduktion. 
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Tidpunkten då en produkt går ur den ordinarie serieproduktionen för att sedan 
tillverkas endast som reservdel kommer hädanefter att benämnas EOP, End of 
Production. Vidare kommer tiden för slutet av den efterföljande 
underhållsperioden hädanefter att benämnas EOS, End of Service. 

När ett behov av en reservdel med väldigt låg och ojämn efterfrågan uppstår 
föreligger ofta olika problem att tillgodose detta behov. Det kan vara fysiska 
problem som utgångna liner eller verktyg som krävs för att tillverka reservdelen 
eller att leverantören inte har möjlighet att leverera komponenter. Det kan även 
vara kostnadsproblem såsom ställkostnader som gör att styckpriset blir orimligt 
högt eftersom behovet oftast är litet. För att undvika denna typ av problem kan 
slutköp vid en viss tidpunkt som täcker in resterande behov vara en lösning. För 
att analysera denna lösning behöver en rad frågeställningar beaktas. Hur mycket 
reservdelar går egentligen åt under reservdelsperioden? När skall ett eventuellt 
slutköp ske? Är det ekonomiskt lönsamt att göra slutköp jämfört med andra 
reservdelsstrategier? Skall man göra slutköp på komponentnivå och lagerhålla 
dessa eller skall man även göra sluttillverkning och lagerhålla färdiga moduler? 
För att svara på det behöver lagerhållningskostnader beräknas för olika steg och 
jämföras med behov och kostnader för fortsatt produktion. Vidare måste man 
också fråga sig vilka kvalitetsaspekter som man måste ta hänsyn till vid slutköp 
och lagerhållning? Dessa frågeställningar är centrala i detta arbete och ligger till 
stor del till grund för att uppnå arbetets syfte. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram generella riktlinjer för hur Autoliv på 
bästa sätt kan säkerställa anskaffningen av reservdelskomponenter. Dessa 
tumregler för inköp av reservdelskomponenter ska bidra till att Autoliv slipper 
tids- och resurskrävande extraåtgärder. 

För att uppnå syftet behandlar arbetet följande tre huvudsakliga moment. 
Inledningsvis identifieras problemuppkomsten och en klassificering, utifrån bland 
annat efterfrågan, av Autolivs reservdelar görs. Vidare utförs en 
kostnadsjämförelse av olika tänkbara anskaffningsstrategier. Avslutningsvis 
diskuteras olika användbara verktyg för att på ett smidigt och enkelt sätt styra 
reservdelshållningen med hjälp av tydliga rutiner. 
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet är avgränsat så att det rör reservdelshanteringen ur 
inköpsfunktionens perspektiv. Således kommer inte produktion och övriga delar 
av reservdelshantering att tas upp i första hand även om det kommer att vara 
nödvändigt att diskutera dess påverkan på inköpsfunktionen. 

Kvalitetsaspekter så som hur länge vissa typer av komponenter kan lagerhållas 
utan att tappa i funktion och kvalitet kommer inte att behandlas djupgående. 
Dock kommer en diskussion att föras angående problemen med sådana 
komponenter kopplat till slutköp och lagerhållning. 

Vi har även valt att avgränsa oss ifrån reservdelar till moduler som fortfarande går 
i serieproduktion då vi inte upplevt att det föreligger några problem så länge 
artikeln fortfarande är i serieproduktion. 

De delar av arbetet som undersöker historiska data på efterfrågan samt 
kostnadsjämförelsen begränsas till att beröra ett fåtal moduler, alltså kompletta 
säkerhetsprodukter, och dess ingående komponenter. Detta urval väljs så att det 
kan ses som någorlunda representativt för hela verksamheten. Autoliv tillverkar i 
huvudsak två olika säkerhetslösningar, bältessystem och airbags, och det är vissa 
airbagmoduler som kommer vara objekt för dessa studier. 

Anledningen till att kategorin airbags väljs för undersökningen är den att en 
sådan modul har mycket lägre nivå av komplexitet än en bältesmodul. En 
airbagmodul består ändå av ett tillräckligt stort antal komponenter för att 
undersökningen ska vara representativ. 
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2 Metod 
 detta kapitel förklaras den metod som ligger till grund för studiens gång. Här redovisas 
även utförda kopplingar till generella metodbegrepp för att verifiera att ett riktigt 

studiesätt har använts. 

2.1 Vetenskaplig metod 
När metod väljs för ett projekt är det viktigt att det görs på ett vedertaget sätt. 
Detta dels på grund av att det skall kunna granskas objektivt av externa parter. 
Det är viktigt att det tydligt framgår hur författarna har angripit problemen och 
på vilket eller vilka sätt de tillgodosett sig med nödvändig information. 
(Backman, 1998) 

Bilden nedan (figur 1) beskriver schematiskt tillvägagångssättet för arbetet och 
texten som följer beskriver närmare vilka olika metoder som har använts i de 
olika avsnitten. 

 

Figur 1: Studiens tillvägagångssätt 

I
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Ursprunget till detta arbete började med en förfrågan från Autoliv att se över 
deras inköpsrutiner beträffande reservdelar. Författarna har utifrån denna 
förfrågan utfört en fallstudie av Autolivs reservdelsfunktion, sett ur ett 
inköpsperspektiv. Syftet med en fallstudie är, enligt Ejvegård (2003), att ta en 
liten del av ett stort förlopp och med hjälp av fallet beskriva verkligheten. 
Backman (1998) menar att fallstudier anses vara särskilt tillämpliga i 
utvärderingar där studieobjekten ofta är mycket komplexa. 

Initialt påbörjades en övergripande litteraturstudie för att orientera författarna 
bättre inom ämnet reservdelslogistik. Utifrån denna studie tillsammans med 
problembeskrivningen, given från Autoliv, ansattes en övergripande 
problemformulering i syfte att styra in den påföljande, fördjupade, 
litteraturinsamlingen till relevanta områden. 

Enligt Backman (1998) är litteraturstudien en förutsättning för alla 
forskningsrapporter på grund av många anledningar. För det första görs denna 
studie för att erhålla den kunskap studien kräver. För det andra hjälper 
litteraturen till att formulera en meningsfull, vetenskaplig problemställning, 
något han hävdar är den kanske viktigaste fasen i forskningsprocessen. Vidare ger 
tidigare utgivet material indikationer på relevanta tillvägagångssätt likväl som på 
brister i tidigare undersökningar. (ibid) 

Nästa steg i tillvägagångssättet är observationen. Här har författarna beskrivit 
företaget, Autoliv, generellt. Vidare har en nulägesanalys utförts av 
reservdelsfunktionen på företaget. 

Delar av observationen har grundats på sekundärdata hämtat från Autolivs 
intranät samt deras affärssystem, Movex. Sekundärdata definieras enligt 
Wiedersheim-Paul (1987) som redan utgiven information. Primärdata är, i 
motsats till sekundärdata, information som genereras under studiens gång. (ibid) 

Metoden som annars använts i observationen är huvudsakligen intervjuer. Det 
finns enligt Holme och Solvang (1997) två typer av intervjuer, kvantitativa och 
kvalitativa intervjuer. I en kvantitativ intervju är det intervjuaren som styr större 
delen av intervjun och det är vanligt att standardiserade frågeformulär används. I 
en kvalitativ intervju däremot låter intervjuaren undersökningspersonen själv 
påverka samtalet till stor del. Ofta kan intervjuaren ändå använda sig av någon 
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form av intervjumall för att vara säker på att få svar på sina frågor men mallen 
följs inte till punkt och pricka utan det viktiga är att intervjun tar upp de bitar 
som anses viktiga. Fördelen med en kvalitativ intervju är att nya idéer kan dyka 
upp under intervjuns gång och de frågor som upplevs intressanta kan utvecklas 
och fördjupas. (Holme & Solvang, 1997) 

Författarna har använt sig mestadels av kvalitativa intervjuer. Intervjumallar har 
dock använts men de har mest haft funktionen att styra själva upplägget på 
intervjuerna. Att intervjuer valdes som datainsamlingsmetod är till följd av att 
författarna såg det som den bästa möjligheten att sätta sig in i och få en bild av 
hur arbetet bedrivs på Autolivs inköpsavdelning samt hos några av Autolivs 
leverantörer. 

Forskningen hittills har alltså mestadels varit kvalitativt orienterad. Backman 
(1998) menar att kvalitativ forskningsmetodik innehåller ett stort mått av 
flexibilitet och dynamik. En kvalitativ metod ger således ett förhållandevis stort 
utrymme för variationer. Detta är något som kännetecknar mycket av arbetet 
med de inledande avsnitten i denna rapport. Alla frågeställningar har inte varit 
spikade från början av arbetet utan utrymme har getts så att vissa har kunnat växa 
fram under processen. 

En stor del av arbetets resultatdel grundar sig på en kostnadsjämförelse av olika 
inköpsstrategier där ingående data utvärderas och kostnader för de olika 
alternativen presenteras. Just detta avsnitt är, till skillnad mot merparten av 
arbetet, kvantitativt orienterat. Lundahl och Skärvad (1999) menar att en 
kvantitativ insamlingsmetod innebär någon form av mätning. Mätningen 
genererar då information i form av numeriska värden som således relativt enkelt 
kan jämföras med andra värden. En kvantitativ forskningsmetod anses därför 
vara mer formaliserad och strukturerad än den kvalitativa forskningsmetodiken. 
(ibid) 

I resultatdelen har även relevanta verktyg för kontroll av leverantörer och 
komponenter diskuterats. 
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Undersökningen har således varit en fallstudie med både kvalitativ och 
kvantitativ ansats. Detta då studiens mjukare delar har behandlats med 
utvärderande diskussion samt att studiens hårdare delar har behandlats med 
utvärderande kalkyl. 

2.2 Studiens tillförlitlighet 
Malterud (1998) beskriver validitet och reliabilitet enligt följande. Validitet är ett 
begrepp som ger ett mått på hur relevant insamlad information och data är i 
uppgiftens sammanhang. Vidare är reliabilitet ett begrepp som beskriver 
huruvida korrekta metoder för datainsamlingen använts. För att få en bättre 
förståelse för hur begreppen är relaterade till varandra är följande två regler bra 
att ha i tanken: 

- Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. 
- Hög validitet förutsätter hög reliabilitet. 

Är en undersökning gjord med otrolig precision betyder det nödvändigtvis inte 
att rätt område har blivit undersökt för ställd problemformulering - första regeln. 
Vidare för att informationen skall vara relevant krävs förstås att den är insamlad 
på ett korrekt sätt – andra regeln. (ibid) 

Ovanstående begrepp svarar således på hur tillförlitlig en studie är. I den här 
forskningsstudien har författarna använt sig av olika åtgärder för att styrka 
validiteten och reliabiliteten i arbetet. 

För att validiteten av studien skulle vara god har en omfattande litteraturstudie 
genomförts. Detta sågs som den viktigaste delen för att säkerställa att relevanta 
delar av Autolivs verksamhet undersöktes. För att sedan författarna skulle få en så 
tydlig bild av företaget har i princip allt arbete bedrivit på plats i Vårgårda. 
Under intervjuerna har mallar använts för att inte riskera att intervjun tappar 
linjen utan bibehåller de relevanta frågeställningarna i fokus. 

Reliabiliteten har stärkts med hjälp av olika metoder. I arbetet med att samla in 
historiska data på efterfrågan har resultaten dubbelkollats med stickprover. 
Insamlingsmetoden har även, återkommande gånger, kontrollerats med hjälp av 
handledning. När sedan kostnadsjämförelsen genomfördes användes i så stor 
utsträckning som möjligt aktuella siffror på de olika ingående variablerna. Detta 
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har gjorts för att resultatet inte bara ska fungera som en jämförelse mellan de 
olika alternativen utan även kunna visa på så faktiska, absoluta, kostnader som 
möjligt. Vidare har det under intervjuerna använts en inspelare i syfte att vid 
senare tillfällen kunna gå tillbaka till det sagda och kontrollera att referaten från 
intervjuerna på ett korrekt sätt återger vad som blev sagt under intervjun. 
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Bø (2003) beskriver de olika ingående stegen på följande sätt. Första steget 
innefattar specificering av vad företaget vill köpa. Den specifikation som 
utarbetas kan innehålla allt från krav på tekniska aspekter till pris, 
leveranssäkerhet et cetera . Utifrån specifikationen är nästa steg att utvärdera och 
slutligen välja leverantör alternativt leverantörer. Inköparen måste se till att 
samtliga krav i specifikationen uppfylls så valet av leverantör måste vara väl 
genomtänkt. Då leverantör är utvald ska själva överenskommelsen genomföras, 
kontraktskrivning. Inköparens roll i detta är att bistå med kunnande inom 
kontraktskrivning och ofta är goda kunskaper i förhandling ett nyttigt verktyg i 
denna process. (ibid) 

De hittills beskrivna stegen i processen brukar benämnas som den taktiska delen 
av ett inköp medan de följande tre stegen brukar benämnas som själva 
orderfunktionen i inköpsprocessen. (ibid) 

Det första steget i orderfunktionen är själva beställningen. En av uppgifterna 
inköparen har i detta steg är att utforma effektiva orderrutiner. De steg som 
sedan återstår är expediering och utvärdering av inköpet. (ibid) 

3.2 Leverantörer 
I detta kapitel beskrivs några vanliga strategier att använda gentemot sina 
underleverantörer. 

3.2.1 Single sourcing eller Multiple sourcing 
Gadde och Håkansson (1998) tar upp ett klassiskt val av leverantörsstrategi, 
nämligen valet mellan en eller flera leverantörer. De två huvudprinciperna som 
finns är single sourcing och multiple sourcing (Mattsson, 2002). 

Single sourcing går ut på att man strävar efter att ha endast en leverantör för en 
viss artikel. Fördelen med det är framförallt att då inköpen blir koncentrerade till 
en leverantör blir köparen mer ekonomiskt intressant för leverantören 
(Mattsson, 2002). Gadde och Håkansson (1998) menar att genom att köparen 
blir mer ekonomiskt intressant för leverantören ökar det köpande företagets 
förhandlingsstyrka. Mattsson (2002) menar också att single sourcing underlättar 
samarbetet mellan köpare och leverantör och det ges större möjligheter till 
fortlöpande förbättringsarbeten. 
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Ett första argument för att använda sig av strategin multiple sourcing är enligt 
Gadde och Håkansson (1998) att man undviker att bli alltför beroende av en 
leverantör. Om en leverantör inte klarar av att leverera efterfrågad artikel kan 
man vända sig till en alternativ leverantör och på så vis säkra 
materialförsörjningen (ibid.). Ett annat argument för multiple sourcing som 
Gadde och Håkansson (1998) tar upp är att med flera leverantörer fås en 
konkurrenssituation som leder till bättre priser för köparen. 

Gadde och Håkansson (1998) menar vidare att strategin multiple sourcing 
fokuserar på att pressa priset genom att flera leverantörer spelas ut mot varandra. 
Single sourcing fokuserar istället på att minska de indirekta kostnaderna. Genom 
att utveckla ett effektivt administrativt och distributivt samarbete med en enskild 
leverantör minskar man de indirekta kostnaderna. Detta kan innebära att de 
totala kostnaderna för inköpen blir lägre med en single sourcing-strategi trots att 
priset oftast är högre. (ibid) 

Mattsson (2002) menar att multiple sourcing traditionellt sett varit den 
dominerande strategin men är på tillbakagång eftersom dess fördelar inte längre 
väger upp för dess nackdelar (se tabell 1). 

Tabell 1: Jämförelse av leverantörsstrategier (fritt från Mattsson, 2002) 

 Single sourcing Multiple sourcing 
Produktkvalitet   +   - 
Leveransvariation   +   - 
Risk för leveransstörningar   -   + 
Partnerskapsrelationer   +   - 
Gemensam 
produktutveckling 

  +   - 

Pris   -   + 
Kostnad för 
leverantörsrelation 

  +   - 

3.2.2 Val av leverantör 
Att identifiera och välja leverantör är ett av stegen i inköpsprocessen och en av 
huvuduppgifterna för inköpsavdelningen. Då det handlar om rutinköp och köp 
av produkter som är köpta tidigare har man vanligtvis en lista över godkända 
leverantörer som har använts tidigare. Om det rör sig om ett nytt köp måste en 
leverantör identifieras och väljas ut. För affärer med lågt värde räcker det oftast 
med att göra en katalogsökning i exempelvis företagskatalog eller telefonkatalog. 
Vid affärer med högre värde är ett anbudsförfarande med offerter vanligt. 
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Offerter skickas ut till ett flertal leverantörer och motanbud tas emot. Offerterna 
bör skickas till så många leverantörer som möjligt för att vara säker på att få 
seriösa svar och konkurrenskraftiga priser. Anbuden skall sedan analyseras inte 
bara med avseende på pris utan även kravspecifikation, leverans- och 
betalningsvillkor. Därefter väljs en eller flera lämpliga leverantörer ut. (Bø, 2003) 

När valet av leverantör görs kan man välja att ha en lokal eller global 
försörjningsmetod. Väljer man en lokal försörjningsmetod innebär det att man 
använder sig av leverantörer som geografiskt ligger nära företaget. Anledningen 
till att man väljer en sådan försörjningsmetod är att det ger möjlighet till 
frekventa leveranser, personliga kontakter och ett effektivt informationsutbyte 
mellan företaget och leverantören. Alternativet, en global försörjningsmetod, 
används vanligtvis för att man vill hitta den leverantör som kan erbjuda det bästa 
priset oavsett geografiskt läge men det kan också vara så att en viss kompetens 
och kvalitet inte kan hittas lokalt. (Mattsson, 2002) 

3.2.3 Leverantörsrelationer 
”Leverantörsrelation: ett långsiktigt förhållande mellan en kund och en leverantör, baserat 
på kontinuerlig interaktion mellan två ömsesidigt förpliktade parter” (Pedersen & 
Torvatn, 2003). 

Gadde och Håkansson (1998) menar att effektivitet i inköp inte bara uppnås 
genom att välja rätt leverantör utan att det kan vara ännu viktigare att arbeta på 
rätt sätt med de leverantörer man har och effektivisera inköpet genom 
fördjupade relationer och partnerskap. Vidare menar Gadde och Håkansson 
(1998) att inte alla relationer skall vara fördjupade och komplexa utan att en 
variation är att föredra. En fördjupad leverantörsrelation gör att köparen skapar 
ett beroende av den enskilda leverantören och kan då inte välja den bästa 
leverantören i varje inköpssituation. En sådan typ av relation är dock nödvändig 
för att, genom gemensamma anpassningar, kunna öka effektiviteten mellan 
leverantör och köpare. 

Mattsson (2002) delar in leverantörer i tre olika nivåer. Den lägsta nivån, 
konventionella leverantörer, är leverantörer som företaget inte har någon 
närmare relation till. Konventionella leverantörer består dels av leverantörer som 
är lågfrekvent återkommande eller av engångskaraktär men också en grupp 
leverantörer som är mer frekvent återkommande men där priset är den främsta 
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faktorn vid valet av leverantörer. Nästa nivå, associerade leverantörer, är 
leverantörer som man har en mer långsiktig relation till. Man arbetar ofta 
tillsammans med dessa leverantörer för att åstadkomma ekonomiska 
rationaliseringar. Den översta nivån leverantörer är partnerskapsleverantörer. 
Med dessa leverantörer har man, utöver de egenskaper som gäller för relationen 
till de associerade leverantörerna, ofta viss gemensam produktutveckling. 
(Mattson, 2002) 

3.3 Anskaffning av reservdelar 
Fortuin och Martin (1999) menar att det för logistiskt effektiv styrning av 
reservdelar finns ett antal centrala frågeställningar: 

‐ Vilka artiklar är nödvändiga att ha som reservdelar? 
‐ Vilka reservdelar måste lagerhållas? 
‐ När måste ny beställning ske? 
‐ Hur mycket måste beställas? 

Fortuin och Martin (1999) är tydliga med att framhäva att inga exakta svar 
kommer att kunna ges på någon av dessa frågor, men godtyckliga 
rekommendationer kan ändå utarbetas. Avgörande för hur pass bra dessa 
rekommendationer visar sig vara är hur relevant och tydlig information om 
situationen som kan presenteras. Information av sådant slag är till exempel hur 
pass bra klassificering av olika artiklar som kan göras och hur behovet av 
artiklarna ser ut. (ibid) 

Med dessa frågeställningar i tanken presenteras nedan modeller för att klassificera 
produkter och leverantörer varpå möjligheter till att prognostisera behov av 
reservdelar beskrivs. Vidare presenteras också olika sätt att optimera 
anskaffningen av reservdelar. 
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3.4 Klassificering 
Att klassificera artiklar är nödvändigt av mer än en anledning menar Hagberg 
och Henriksson (1995). Klassificering är nödvändig för 

att kunna sortera artiklar 
att kunna bestämma lämpliga optimeringsmetoder 
att kunna bestämma korrekta prognostiseringsmetoder. 

Genom en övergripande indelning av reservdelsartiklar kan man skilja mellan 
högfrekventa och lågfrekventa artiklar. 

‐ Slow-mover: Reservdelsartikel som har en så pass låg efterfrågefrekvens 
att vedertagna lagerstyrningsmodeller inte kan brukas för en effektiv 
reservdelshållning (Fortuin & Martin, 1999). 

‐ Fast-mover: Reservdelsartikel som har en så pass hög efterfrågefrekvens 
att vedertagna lagerstyrningsmodeller kan brukas för en effektiv 
reservdelshållning (Fortuin & Martin, 1999). 

Vidare är det även viktigt för företag att klassificera sina olika leverantörer för att 
kunna erhålla den största möjliga nyttan av samarbetet. För att uppnå detta gäller 
det att utnyttja sina möjligheter samt att vara medveten om sina svagheter. 

Nedan presenteras två vedertagna modeller för att klassificera artiklar och 
leverantörer, nämligen Kraljics inköpsmatris och volymvärdeanalys. Att samma 
modell ofta kan användas till att klassificera såväl artiklar som leverantörer menar 
Pedersen och Torvatn (2003) är trivialt då en leverantör levererar just en viss typ 
av produkter. På så vis står dessa två i stark relation till varandra. 

En modell som klassificerar artiklar utifrån efterfrågan är också relevant för 
arbetet och presenteras efter de två ovan nämnda modellerna. 

3.4.1 Kraljics inköpsmatris 
Van Weele (2002) beskriver att Kraljics inköpsmatris är ett verktyg som används 
för att klassificera inköp beroende av graden av finansiell risk samt leveransrisk 
och visualiseras i form av en 2x2 matris. Graden av finansiell risk beror av total 
inköpsvolym, inköpets procent av totala inköp och inköpets betydelse för 
företaget i stort. Vidare beror leveransrisken på graden av produktens 
tillgänglighet, antal leverantörer och möjligheten att använda substitut. Denna 
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matris ger således en förenklad bild på hur företaget i allmänhet, och inköp i 
synnerlighet, ska lägga upp vettiga strategier för hur verksamheten, beroende på 
dessa två dimensioner, skall bedrivas. 

Matrisen i sig är implementerbar i många olika delar av ett inköp. Bland annat 
menar Van Weele (2002) att den fungerar utmärkt för att klassificera såväl 
artiklar som leverantörer. Då det rör sig om artiklar visar matrisen på vilket sätt 
företaget bör tillgodose sig med artiklarna och vilka delar i själva införskaffandet 
som är viktiga att känna till. 

Den andra sidan av matrisen, som gäller leverantörer, är till för att företaget ska 
veta hur det kan förhålla sig mot dessa samt vilken inbördes styrka de olika 
parterna har. Ingen av dessa delar kan dock ensamt svara på alla frågor som 
uppkommer vid ett inköp. Delarna skall ses som komplement till varandra då de 
i stor grad påverkar varandra. (ibid) 

Kraljic (1983), menar att inköp kan delas in i fyra olika kategorier, beroende av 
de två ovan nämnda dimensionerna, nämligen; Hävstång, Strategisk, Rutin 
(Icke-kritisk) och Flaskhals (se figur 3). 

 

Figur 3: Kraljics matris (fritt från Van Weele, 2002) 
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Van Weele (2002) beskriver de fyra klasserna på följande sätt: 

‐ Hävstång: Artiklar som är relativt lätta att tillgodose sig med och kan 
beställas från flertalet olika leverantörer placeras i denna klass. Dessa 
artiklar har ofta stor del av slutproduktens kostnad så även den minsta 
prisreduceringen kan leda till stora positiva effekter i form av möjlighet att 
sänka priset på slutprodukt med bibehållen eller till och med ökad 
marginal. Då det rör sig om stora kvantiteter bär denna artikelgrupp en 
stor del av företagets totala inköpskostnad. Det är således viktigt att hitta 
en bra leverantör i dessa ärenden vilket kan få kosta både tid och resurser. 
 

‐ Strategisk: I denna klass finns det segment av artiklar som ofta är av 
komplicerad karaktär och som ofta är kundorderstyrda. Här finns det 
dessutom ofta bara ett fåtal leverantörer som kan leverera artikeln ifråga. 
Ett byte av leverantör skulle visserligen kunna göras men detta skulle 
innebära omfattande konsekvenser. Både stora kostnader och utdragen 
inkörningsprocess blir ofta följden av ett sådant byte. Istället bör företaget 
fokusera på att utveckla de samband som finns till sin nuvarande 
leverantör. Ett samarbete genom exempelvis gemensam 
produktionsutveckling och ett gemensamt affärssystem kan resultera i att 
goda effekter uppnås. Dessa artiklar representerar ofta stora kostnader för 
företaget och ett nära leverantörssamarbete är således av stor vikt. 
 

‐ Rutin (Icke-kritisk):Artiklar i denna klass är relativt billiga och det finns 
generellt många olika leverantörer att välja på. Inköp av dessa produkter 
får ej ta upp för stor del av inköpets roll utan här skall finnas enkla, 
effektiva rutiner att följa för att inte spilla värdefulla resurser. Resurser 
som bör användas till de två ovanstående artikeltyperna. 
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‐ Flaskhals: Artiklar som ingår i denna klass är, trots att de representerar 
relativt låga kostnader för företaget, ändå utsatta då de tillgodoses från en 
relativt snäv leverantörssituation. Ofta finns endast ett fåtal leverantörer, i 
vissa fall endast en leverantör. Till följd av detta får inköparen i många fall 
leva med relativt höga kostnader då kostnadsperspektivet inte kommer i 
första hand då vikten snarare ligger vid att säkra tillgången av dessa 
artiklar. Generellt har leverantören i dessa situationer övertag i 
maktbalansen vilket kan, för inköparen, resultera i höga priser, lång 
leveranstid och dålig service. Ett arbete som således bör bedrivas i dessa 
situationer är att ständigt söka efter alternativa leverantörer för att undvika 
en beroendesituation. 

En grundläggande regel är att det är de artikelgrupper som har hög finansiell risk 
som företag i första hand ska lägga inköpsresurserna på. Bara utifrån den regeln 
kan inköpsfunktionen dela upp arbetet och få en överblick på vad som får ta tid 
och resurser och vad som inte får göra det. (ibid) 

Pedersen och Torvatn (2003) belyser vissa problem som kan uppstå då 
klassificering enligt Kraljics matris används. En och samma leverantör kan i vissa 
fall passa in i mer än en av de olika klasserna. Detta kan bli en följd av att denna 
leverantör har ett brett register av artiklar till det köpande företaget. På liknade 
sätt kan det även uppstå situationer där både standardprodukter och 
specialanpassade produkter återfinns i samma kvadrat. Detta kan hända ifall ett 
företag köper in ett väldigt stort antal artiklar. Dessa avvikelser resulterar givetvis 
i svårigheter i att välja rätt hantering i de olika situationerna. (ibid) 

3.4.2 Volymvärdeanalys 
Segerstedt (1999) talar om en vanlig och vedertagen modell för att klassificera 
artiklar, kallad volymvärdeanalys. Enligt Hagberg och Henriksson (1995) brukar 
denna metod också benämnas Pareto-analys efter en italiensk nationalekonom 
vid samma namn vars studier påvisade att det ofta är endast en liten del av 
orsakerna som medför de största effekterna. Denna analys går ut på att vikta 
olika artiklar beroende på två faktorer, nämligen efterfrågan och artikelvärdet. 
Genom att multiplicera dessa faktorer fås ett värde på artikelns vikt i 
sammanhanget. (ibid) 

 Volymvärde = Efterfrågan × Artikelvärdet 
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När detta är utfört sammanställs sedan resultaten från analysen för att möjliggöra 
själva klassificeringen. Utfallet från en volymvärdeanalys brukar ofta anta ett 
särskilt mönster, det mönster som Pareto påvisade redan på 1800-talet, alltså att 
en liten del av artiklarna i analysen står för det största volymvärdet. Inom logistik 
talas det ofta om 80-20 regeln det vill säga 80 % av något beror av 20 % av 
något annat. Även denna analys följer ofta detta mönster, 80 % av volymvärdet 
beror av 20 % av artiklarna. Faktum är att det inte alls är ovanligt med ett än 
mer radikalt förhållande som exempelvis 90-10. (Hagberg & Henriksson, 1995) 

Klassificeringen som görs utifrån en volymvärdeanalys går till enligt följande: 

‐ De 10-20 % av artiklarna som genererar det största volymvärdet klassas 
som A-artiklar. 

‐ De följande 10-30 % av antalet artiklar med störst kvarvarande 
volymvärde klassas som B-artiklar. 

‐ Resterande artiklar klassar som C-artiklar. 

Utifrån denna indelning kallas även denna klassificeringsmetod för ABC-analys. 

Beroende på vilken kategori en viss artikel faller in i bör den enligt Hagberg och 
Henriksson (1995), styras på ett visst sätt. Styrningen av A-artiklar bör 
regelbundet ses över och ständigt optimeras. B-artiklarnas styrning kräver inte en 
lika intensiv uppföljning utan den kan göras med längre inspektionsintervall. 
Styrningen kring C-artiklar optimeras överhuvudtaget inte. Där gäller det 
snarare att utforma och använda enkla tumregler som ofta kan göras automatiskt 
utifrån någon enstaka parameter, till exempel att en lägstanivå i lagret får 
generera signal att beställa. (ibid) 

Precis som Krajlics inköpsmatris är denna klassificeringsmetod även användbar 
för att klassificera leverantörer menar Pedersen och Torvatn (2003). På liknade 
sätt som med artiklarna utförs en ABC-analys (se ovan) för att arrangera 
leverantörerna efter ekonomisk betydelse för företaget. På så vis kan företaget 
skilja ut de leverantörer som bör ägnas den största ansträngningen, alltså de A-
klassade leverantörerna. (ibid) 
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3.4.3 Artikelklassificering utifrån förbrukning 
En annan metod som används för att dela in enbart artiklar, då främst 
reservdelsartiklar, är utifrån förbrukning (ABB handbok industri, 1993). Hagberg 
och Henriksson (1995) menar att denna gruppering är nödvändig då den ligger 
till grund för matematiska optimeringsmetoder för reservdelsstyrning. De 
kategorier Hagberg och Henriksson (1995) rekommenderar att klassificera dessa 
artiklar i är följande: 

‐ Försäkringsreservdelar 
‐ Förbrukningsreservdelar 
‐ Förbrukningsmaterial 

Försäkringsreservdelar 
Hagberg och Henriksson (1995) menar att typiskt för en försäkringsreservdel är 
att dess förbrukning är mycket låg och slumpvis. Behovet uppstår ofta helt 
plötsligt och oförutsägbart. Dessa artiklar är också i huvudsak dyra i anskaffning 
och kostnaden för en eventuell brist är ofta hög till följd av till exempel en lång 
återanskaffningstid. (ibid) 

En försäkringsreservdel kan enligt ABB handbok industri (1993) således betraktas 
som en försäkring mot långa och dyra driftstopp. En sådan artikel utgörs 
vanligen av så kallade reparerbara utbytesenheter. (ibid) 

Förbrukningsreservdelar 
Kategorin förbrukningsreservdelar karaktäriseras enligt Hagberg och Henriksson 
(1995) av en relativt oregelbunden förbrukning av medelstor grad. Efterfrågan är 
delvis känd och sannolikheten att dessa artiklar behövs under ledtiden det tar att 
få fram artikeln är övervägande. Således måste hänsyn tas till detta faktum. (ibid) 

ABB handbok industri (1993) menar att en förbrukningsreservdel utmärks av att 
den antingen kasseras efter utbytet, eller repareras och återanvänds. 

Typiska artiklar i denna kategori är komponenter till färdiga slutprodukter 
(Hagberg och Henriksson, 1995). 
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Förbrukningsmaterial 
ABB handbok industri (1993) anför att denna grupp, förbrukningsmaterial, 
består av de egentliga volymvarorna som enligt ABC-analysen har relativt höga 
volymvärden och således motiverar att generella styrningsmodeller används. 
Detta finns att läsa mer om i stycket om partiformningsmetoder. 

Enligt Hagberg och Henriksson (1995) är förbrukningsmaterial artiklar eller 
material som inte är att betrakta som reservdelar då de ofta förhåller sig 
proportionellt mot tillverkningen. Efterfrågan är således helt eller delvis känd 
och den brukar också vara relativt hög. (ibid) 

Produkter av detta slag kan vara allt från råmaterial till skruvar och bultar (ibid). 

Fortuin och Martin (1999) beskriver i sina texter att en reservdel kan fylla ett 
antal olika funktioner. Deras resonemang kring detta går att relatera till Hagberg 
och Henrikssons (1995) modell för att klassificera reservdelar utifrån 
förbrukning. Beroende på vilken funktion reservdelen fyller går det nämligen att 
dra direkta kopplingar till reservdelens förbrukning. Fortuin och Martin (1999) 
talar bland annat om en typ av reservdelar som fyller funktionen att underhålla 
slutprodukter som brukas av konsumenter, en beskrivning som väl 
överrensstämmer med Hagberg och Henrikssons (1995) klassificering av 
förbrukningsmaterial. 

Just den reservdelsfunktion som beskrivs ovan illustreras i Fortuin och Martin 
(1999), se figur 4. 

 

Figur 4: Reservdelsfunktionen (Fortuin & Martin 1999) 
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Här framgår att själva reservdelsbehovet uppkommer i samband med 
konsumentens normala bruk av produkten. Behovet går således inte att koppla 
till specifika haverier som är fallet för en försäkringsreservdel. Till följd av detta 
står dessa reservdelars behov i förhållandesamband till försäljning av 
slutprodukten i fråga, något som åter går att finna i Hagbergs och Henrikssons 
(1995) text gällande förbrukningsmaterial. 

3.5 Prognostisering av reservdelar 
Med ansats i föregående avsnitt angående klassificering presenteras här olika 
metoder för att godtyckligt kunna förutspå framtida behov av reservdelar. Virum 
(2003) definierar prognoser som systematiska metoder för att förutsäga framtida 
händelser eller tillstånd. Han menar att en prognos är ett försök att förlänga en 
utveckling som redan har inträffat, in i framtiden. (ibid) 

När det handlar om att prognostisera reservdelar finns det faktorer som försvårar 
prognostiseringen. Dessa svårigheter har med de olika faserna i en reservdels 
livscykel att göra. I den slutliga fasen finns det ingen historik att basera prognoser 
på, utan andra metoder måste tillämpas. Enligt Fortuin och Martin (1999) kan 
tidigare, jämförbara, behov från äldre reservdelar vara till stor nytta för att 
prognostisera. Detta gäller framförallt artiklar klassificerade som slutprodukter 
brukade av konsumenter. Om det däremot inte finns relevanta behovsdata för 
liknande artiklar tillgängligt måste uppskattningar nyttjas som ett försök att 
förutspå framtida behov. (ibid) 

Enligt Webby och O´Connor (1996) finns det dock inga belägg för att statistiska 
modeller kommer att visa sig vara bättre än kvalificerade uppskattningar. 
Däremot menar de att ofta har till och med den enklaste prognosmetod mycket 
att ge jämfört med uppfattningar och uppskattningar. 

3.6 Optimering av reservdelshållning 
Med utgångsläge från tidigare stycke, artikelklassificering utifrån förbrukning, 
kommer detta stycke kortfattat att avhandla olika optimeringsmodeller rörande 
reservdelshållning. Hagberg och Henriksson (1995) menar att utifrån vilken 
kategori av artikel det rör sig om bör olika modeller användas för att uppnå både 
smidig och ekonomiskt effektiv reservdelshållning. (ibid) 
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3.6.1 Försäkringsreservdelar 
När det gäller styrning av just försäkringsreservdelar hävdar Hagberg och 
Henriksson (1995) att den utgår från en speciell frågeställning; ”Skall vi köpa en 
eller ingen?” Hade frågeställningen lydit; ”Hur många skall vi köpa?” hade artikeln 
i fråga inte kunnat klassas som en försäkringsreservdel. 

Hagberg och Henriksson (1995) menar vidare att en försäkringsreservdel ska 
lagerhållas om, och endast om: 

‐ den sannolika kostnaden för produktionsbortfall under maskinens återstående 
livslängd överstiger 

‐ den sannolika kostnaden för lagerhållning plus den sannolika kostnaden för 
inkurans dvs. att reservdelen ej kommer att brukas. 

För att kunna utföra ovanstående resonemang rent matematiskt menar Hagberg 
och Henriksson (1995) att det krävs ett antal variabler finns kända: 

‐ Artikelns felfrekvens 
‐ Artikelns felfördelningsfunktion 
‐ Artikelns pris eller alternativkostnad 
‐ Kostnaden för produktionsbortfall, alltså bristkostnad 
‐ Lagerhållningsränta 
‐ Utrustningens återstående livslängd 

3.6.2 Förbrukningsreservdelar 
På liknande sätt som med försäkringsreservdelarna utförs även när det rör sig om 
förbrukningsreservdelar en bristkostnadsanalys för att få fram den ekonomiskt 
mest fördelaktiga lösningen (ABB handbok industri, 1993). Hagberg och 
Henriksson (1995) belyser dock att skillnaden är att i detta fall måste det även tas 
med i beräkningen hur många artiklar som ska lagerhållas. Vanligen räcker det 
att utföra analysen för upp till sex samtida artiklar i lager. Blir det däremot än 
mer ekonomiskt med ytterligare artiklar i lager tillämpas någon typ av 
partiformningsmetod för att bestämma optimalt lager. (ibid) 
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3.6.3 Förbrukningsmaterial 
Som tidigare nämnts är förbrukningsmaterial inte att klassificeras som 
reservdelar. Styrningen av sådana artiklar är till följd av detta mycket densamma 
som styrningen av vanliga ordinarie artiklar (ABB Handbok industri, 1993). 

Styrning av dessa artiklar är också ett fall där, enligt Hagberg och Henriksson 
(1995), lämplig partiformningsmetod bör användas. 

3.7 Partiformningsmetoder 
Vid styrning av artiklar med godtyckligt stor och jämn efterfrågan är det ofta 
mest ekonomiskt att beställa ett större antal artiklar än vad just det aktuella 
behovet motiverar. Metoden för sådan anskaffning brukar benämnas 
partiformning och används för att svara på hur många artiklar som bör beställas 
och med vilket tidsintervall beställningarna ska ske. (Andersson, Audell, Giertz 
& Reitberger, 1992) 

Vidare finns det en uppsjö av olika partiformningsmetoder där alla har sina 
användningsområden. Faktorer som spelar in på valet av partiformningsmetod är 
bland annat artikelns efterfrågemönster samt vilka ingående variabler som finns 
att tillgå eller att ta reda på. Vilket fokus företaget förespråkar har också stor 
inverkan på val av metod. Ska metoden vara enkel, ska metoden vara 
ekonomisk eller ska metoden vara effektiv? (ibid) 

En av de mest kända partiformningsmetoderna är EOQ-formeln (Economic 
Order Quantity) även kallad Wilsons formel eller kvadratrotsformeln (Andersson 
et al, 1992). Andra exempel på partiformningsmetoder är: 

‐ Fixed Order Quantity (FOQ) 
‐ Fixed Period Requirements (FPR) 
‐ Period Order Quantity (POQ) 
‐ Lot For Lot (LFL) 
‐ Part Period Balancing (PPB) 
‐ Least Unit Cost (LUC) 
‐ Wagner & Whitin-algoritm (WW) 
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När det rör sig om styrning av reservdelar är det dock ofta så att de vanliga 
partiformningsmetoderna inte helt klarar av de speciella förhållandena som råder 
inom reservdelshållningen. 

Teunter och Klein Haneveld (2002) skriver om en modell för optimering av 
reservdelshållning, i den slutliga fasen, som i huvudsak tar hänsyn till två 
faktorer. Den första faktorn är att efter EOP av en produkt följer vanligtvis en 
betydande prishöjning till följd av att produkten inte går i ordinarie 
serieproduktion längre. Detta beroende på att tillverkningen som följer efter den 
ordinarie serieproduktionen är relativt ojämn och orderstorlekarna relativt små. 
Detta resulterar i högre styckepriser då de fasta kostnader som ordersärkostnad, 
ställkostnad med mera fördelas på färre antal produkter.  De menar att 
prishöjningar på över 300 % inte är helt ovanliga. Den andra faktorn som får 
stort utrymme i denna modell är risken för inkurans det vill säga att lagerhållna 
produkter ej kommer att brukas. Målet med modellen är att minimera den totala 
kostnaden för beställning, lagerhållning, restorder och inkurans. (ibid) 

Teunters och Klein Hanevelds (2002) modell är en anpassad 
partiformningsmetod där en beställning sker initialt vid EOP i syfte att utnyttja 
det lägre priset innan prishöjning sker. Denna beställning anpassas så att den ska 
täcka behovet för en viss tidshorisont. Därefter sker mindre beställningar för att 
successivt återfylla lagret i takt med uttagen som följer av behovet. Dessa 
beställningar anpassas så att lagernivån hålls lägre och lägre när det närmar sig 
EOS. Att beställningarna görs på det sättet är i syfte att lagret vid EOS skall vara 
så nära noll som möjligt, dock utan att brist har uppstått under serviceperioden, 
för att undvika inkuranskostnader. (ibid) 

Ytterligare en aspekt bör utvärderas när det gäller effektiv reservdelshållning, 
nämligen slutköp. Slutköp kallas det då en slutlig order läggs för att täcka hela 
behovet av en produkt ända till EOS. (Teunter & Fortuin, 1999) 

Vanligen är det på leverantörens villkor ett slutköp initieras. Leverantören 
erbjuder sig då inte att kontinuerligt tillverka produkter som köparen efterfrågar 
och således tvingas köparen till ett slutköp innan produktionen helt och hållet 
avslutas. Detta kan i många fall vara negativt för köparen då det mest 
fördelaktiga ofta är att kunna beställa lagom stora order allt eftersom behov 
uppstår. (Teunter & Haneveld, 1998) 
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I vissa fall kan det dock vara fördelaktigt för köparen att göra ett slutköp. Då 
stora ordersärkostnader förkommer, till exempel i form av ställkostnader, eller att 
leverantören har problem med att leverera i tid et cetera kan fördelarna med ett 
slutköp vara övervägande. Företaget undviker då att betala dyra styckkostnader 
för produkterna och säkrar samtidigt tillgången. Baksidan av att göra ett sådant 
slutköp blir dock givetvis kostnader för lagerhållning och eventuella kostnader 
för inkurans vid EOS. I ett sådant fall är situationen, med fördelar respektive 
nackdelar, mycket densamma som att lagerhålla ”vanliga” produkter som 
Segerstedt (1999) skriver om. 

Slutköp kan ha positiva effekter framförallt när det handlar om reservdelar av 
typen ”Slow-mover”. Då det däremot rör sig om ”Fast-movers” blir ofta 
lagerhållningskostnaderna alltför stora för att ett slutköp ska vara en bra lösning. 
(Teunter & Haneveld, 1998) 
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4 Företagsbeskrivning 
är i följande kapitel ges en sammanfattande beskrivning om företaget och dess 
produkter. Mycket utav informationen i detta kapitel har hämtats från Autolivs 

intranät. 

4.1 Historik 
Autoliv grundades 1953 under namnet AB Lindblads Autoservice av bröderna 
Lennart och Stig Lindblad. 1956 startades produktion av 2-punktsbältet och 
1959 var det produktionsstart för 3-punktsbältet. 1960 byggdes en egen 
krocktestbana. 1965 ändrades namnet till Autoliv AB, AUTO Lindblad I 
Vårgårda. 1974 köptes Autoliv upp av Gränges Weda AB som senare köptes 
upp av Electrolux 1980. 1984 ändrades namnet till Electrolux Autoliv AB. 1991 
var det produktionsstart för airbagmoduler för förarsida, året efter för 
passagerarsida och 1994 var det produktionsstart för sidoairbag. 1994 är också 
det år då Electrolux säljer sina aktier i Autoliv och bolaget blir självständigt, 
bolagsnamnet ändras tillbaka till Autoliv AB och börsnoteras i Sverige. 1997 tar 
bolaget sin nuvarande form i och med samgåendet med Morton ASP. 
(www.autoliv.com) 

4.2 Företaget 
Autoliv tillhör, sedan 1997 då man gick samman med Morton ASP, koncernen 
Autoliv Incorporate (se bilaga A) som är världsledande inom fordonssäkerhet. 
Autoliv Inc. har 80 fabriker i 28 länder, 13 utvecklingscentrum i 12 länder och 
20 krocktestbanor. Totalt har Autoliv Inc. 41 800 anställda varav 4 100 inom 
forskning och utveckling. Autoliv Inc. hade 2006 en omsättning som uppgick 
till 6.2 miljarder dollar. (www.autoliv.com) 

Autoliv ligger i framkant när det gäller förbättringsarbete och detta tänk är väl 
införstått hos samtliga anställda. Som bevis för företagets arbete inom dessa 
områden har Autoliv mottagit flera priser från stora biltillverkare bland annat 
GM samt japanska Toyota och Honda. Grunden till detta arbete ligger i 
Autolivs produktionssystem. 

I Vårgårda finns en betydande del av Autolivs produktion och utveckling i och 
med företagen Autoliv Sverige AB (säkerhetsbälten, airbags och 
specialprodukter) och Autoflator AB (gasgeneratorer) samt ett Autoliv Safety 
Centre. Totalt har Autoliv ca 1 000 anställda i Vårgårda. 

H 

http://www.autoliv.com
http://www.autoliv.com
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Autoliv är störst inom säkerhetsbälten och airbags men har det bredaste 
produktsortimentet för fordonssäkerhet med säkerhetslösningar som 
whiplashskydd, rattar, fotgängarskydd, barnstolar, elektroniska säkerhetslösningar 
et cetera (ett urval av Autolivs produkter illustreras i bilaga B). Autoliv ligger 
även i framkant för utveckling av säkerhetslösningar och ligger bakom 
uppfinningar som sidoairbag, krockgardin och antiwhiplash-säte för att nämna 
några. Autoliv är världsledande inom fordonssäkerhet med en tredjedel av 
världsmarknaden, störst är man i Europa och Nord Amerika som står för drygt 
hälften respektive en fjärdedel av Autolivs marknad, men även resten av världen 
hör till Autolivs marknad som har alla stora biltillverkare i världen som kunder. 
(www.autoliv.com) 

4.3 Autoliv Production System - APS 
Autoliv Production System (APS) är ett system som kan jämföras med Toyota 
Production System (TPS). Med hjälp av APS är Autoliv engagerade i en process 
av ständiga förbättringar och innovationer med målet att vara ledande i sin 
bransch och att göra framsteg varje dag för att möta sina kunders förväntningar. 
APS är en metod för att hjälpa alla Autolivs företag runt om i världen att växa 
och utvecklas mot förträfflighet. Flertalet Autoliv-företag runt om i världen har 
också hjälpt till att skapa APS genom att bidra med erfarenheter. Med hjälp av 
APS arbetar alla Autoliv-företag mot samma vision. APS kan beskrivas som 
metoden som används för att omvandla input till output (se figur 5). 

 

Figur 5: Syftet med APS (Autolivs intranät) 

Autoliv har, inte helt oväntat, valt att illustrera APS som ett hus (se figur 6). För 
att bygga ett starkt och estetiskt tilltalande hus krävs kunskap, lagarbete, 
ihärdighet och en vilja att göra ett bra jobb. Något som skall resultera i ett starkt 
företag som kommer att existera långsiktigt. 

http://www.autoliv.com
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För att APS-huset skall vara starkt och beständigt krävs en stabil grund. Denna 
grund består av fem element: Lagarbete, 5S, Standards, Muda eliminering och 
TPM. Vidare består huset av tre pelare: JIT, Quality first och Medarbetarskap. 
Taket består av Autolivs syfte och överst på huset sitter en flagga som 
representerar Autolivs uppdrag. 

Grunden 
‐ Lagarbete - Är att betrakta som det mest effektiva sättet att lösa problem 

och att nå uppsatta mål. Alla anställda skall känna att de är del i något lag. 
‐ 5S - Är en metod som går ut på att man genom att hålla ordning och reda 

kan vara mer effektiv. De 5 s:n har sitt ursprung i japanskan och står för: 
Seiri (eliminera allt onödigt), Seiton (rätt sak på rätt plats), Seiso (städa), 
Seiketsu (standardisera) och Shitsuke (disciplin). 

‐ Standards - Används för att alla anställda skall använda sig utav det bästa, 
enklaste och säkraste sättet att utföra en uppgift. 

‐ Muda eliminering - Autoliv strävar efter att maximera andelen 
värdeskapande arbete. För att åstadkomma det måste man identifiera och 
eliminera allt icke värdeskapande arbete (slöseri). De olika typerna av 
slöseri är: överproduktion, defekta produkter, onödiga transporter, lager, 
överarbete, väntan och onödiga rörelser. 

‐ TPM - Står för totalt produktivt underhåll (Total Productive 
Maintenance) och innebär att alla anställda tar del av underhåll och 
förbättringar av alla maskiner inom sitt område. 

Figur 6: APS-huset (Autolivs intranät) 
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Pelare 
‐ Just-In-Time (JIT) - Den första pelaren i Autolivs hus är Just-In-Time 

(JIT). Grundtanken inom JIT är att på ett kostnadseffektivt sätt tillverka 
kvalitetsprodukter i rätt kvantitet för att möta kundefterfrågan i rätt tid. 
JIT-pelaren består av sex olika element: utjämning och kapacitet, 
kontinuerligt flöde, sugsystem, takttid, frekventa leveranser och 
linjekoncept.  

‐ Quality first - Pelaren Quality first består utav tre delar: kvalitetssäkring, 
kvalitetsmetoder och 6-sigma. För att hålla hög kvalitet har Autoliv tre 
grundregler inom sina företag: mottag inte dålig kvalitet från leverantörer, 
tillverka inte dålig kvalitet och leverera inte dålig kvalitet till kunder. 

‐ Medarbetarskap - Medarbetarskap är den viktigaste pelaren i Autoliv-
huset. De anställda är den mest värdefulla resursen på företaget. Pelaren 
medarbetarskap består av sex element: säkerhet/ergonomi, flexibilitet och 
motivation, disciplin standards, ständiga förbättringar, processer och 
resultat samt attityder. 

Taket 
‐ Syfte - Taket på Autolivs hus representerar deras syfte som stöttas av 

grunden och pelarna. Autolivs syfte är att möta kundernas och de 
anställdas behov för att säkra framgång för företaget och förbättra 
samhället. 

Uppdrag 
Autolivs hus är färdigbyggt och på toppen sitter en flagga som symboliserar 
företagets uppdrag: ”Autoliv vill vara den mest pålitliga och innovativa partnern, med 
hög kvalitet och kostnadseffektivitet”. 

4.4 Autoliv Supplier Manual - ASM 
Autoliv Supplier Manual (ASM) är som namnet antyder än manual avsedd för 
Autolivs leverantörer. Den beskriver hur man gör affärer med Autoliv och 
används av Autoliv i hela världen för att beskriva hur Autolivs affärscykel skall se 
ut. Att leverantören godkänner de krav som finns i ASM är ett krav för att få 
göra affärer med Autoliv och skall bekräftas med ett underskrivet godkännande 
ifrån leverantören. ASM tillhandahåller också riktlinjer och verktyg för att 
underlätta Autolivs samarbete med dess leverantörer. ASM skall stödja Autolivs 
strategi att vara ett globalt företag med en högkvalitativ global leverantörsbas. 
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ASM delar in Autolivs affärscykel i fyra delar (se bilaga C): 

‐ Autoliv Supplier Requirements: De krav som Autoliv ställer på sina 
leverantörer med avseende på kvalitet, logistik, miljö et cetera. 

‐ Autoliv Supplier Development Programme: Ett program för att 
utvärdera Autolivs leverantörsbas, att utveckla nya och existerande 
leverantörer för att nå upp till de krav som ASM ställer, att förebyggande 
förbättra leverantörers processer och kostnader för att förhindra problem 
och på lång sikt säkerställa den bästa kvaliteten och det bästa priset samt 
att förbättra kvalitet, pålitlighet och effektivitet för samarbetet mellan 
Autoliv och leverantör. 

‐ The Product Life Cycle With Autoliv: Autolivs produktlivscykel. 
Beskriver Autolivs och leverantörens samröre under produktlivscykeln, 
från utveckling till slutfas (se bilaga D). 

‐ Autoliv Supplier Status Review: En utvärdering av leverantören och 
förklaring av vilken påverkan den har på förhållandet med Autoliv. Som 
ett steg i denna utvärdering uppdateras leverantörens status vilket ger 
statusen grön, gul eller röd. Grön status innebär att Autoliv vill diskutera 
möjligheterna att bibehålla statusen och att öka samröret med 
leverantören. Gul status innebär att Autoliv vill diskutera möjligheterna 
till förbättringar för att uppnå grön status. Röd status innebär att Autoliv 
vill fasa ut leverantören. Denna status ligger även till grund för Autolivs 
Flag Panel när det är dags att välja leverantör för en artikel. 

I kapitlet ”The Product Life Cycle With Autoliv” i ASM finns ett avsnitt som 
tar upp vad som gäller vid slutet av seriell produktion och reservdelsproduktion. 
Avsnittet tar upp vilka krav som ställs och vilka villkor som gäller för såväl 
Autoliv som för leverantören. 

Exempelvis skall Autoliv meddela leverantören ett slutdatum för serieproduktion 
då artikeln fortsätter som reservdel, lagernivåer för reservdelar samt prognoser 
för reservdelar. Leverantören skall då fortsätta leverera artikeln enligt samma 
kvalitetskrav i 15 år efter det att den utgått ur seriell produktion. Leverantören 
skall hålla en fortsatt ledtid under 30 dagar samt fortsätta leverera till samma 
artikelpris, som när artikeln gick i serie, i fem år framöver. 
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5 Nulägesbeskrivning 
öljande kapitel beskriver hur olika delar av Autolivs verksamhet, som anses relevanta 
för denna studie, fungerar i dagsläget. Detta för att ge en djupare förståelse för 

problemsituationen som råder samt uppkomsten till denna. 

5.1 Efterfrågan 
För att se hur behovet av olika reservdelar ser ut har historiska data för tre olika 
airbagmoduler studerats: förarairbag till Volvo 940 (DAB 940), passagerarairbag 
till Volvo 850 (PAB 850) och sidoairbag till Volvo S40/V40 (SAB S40/V40). 
Behoven visas i figur 7. 

 

Figur 7: Efterfrågan för airbagmoduler som reservdel 

De olika modulernas behov visas separat i figur 8 - 10. 

 

Figur 8: Efterfrågan för DAB 940 som reservdel 
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Figur 9: Efterfrågan för PAB 850 som reservdel 

 

Figur 10: Efterfrågan för SAB S40/V40 som reservdel 

För att visa hur reservdelsbehovet ser ut i förhållande till volymerna under 
serieproduktionen visas reservdelsbehovet som procent av genomsnittlig 
serievolym i figur 11. 
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Figur 11: Reservdelsvolym som procent av serietillverkningen 

5.2 Orderförfarande för reservdelsorder 
Autoliv har idag ett standardiserat system för hur en reservdelsorder ska skötas. 
Systemet är nyligen utformat, ett steg i 5S-metoden och har visat sig fungera 
mycket tillfredsställande. Själva flödet är indelat i fem olika faser där en speciell 
person har ansvar för respektive fas. Initialt är det en planerare som tar emot 
beställningen och skapar ordern. Därefter kontrollerar en emballageansvarig att 
emballage finns tillgängligt. En reservdelsplockare ser sedan till att plocka fram 
materialet från lager. Vidare ansvarar en person vid aktuell produktionslina för 
själva tillverkningen. Avslutningsvis är det en orderplockare som ser till att 
returnera överblivna komponenter då allt är klart. 

5.3 Åtgärder vid komponentbrist 
Produktionssystemet som Autoliv använder genererar normalt signaler för 
materialbeställningar. Ofta är det så att då ett komponentsaldo understiger en viss 
nivå genereras en beställning på nya komponenter som levereras innan brist 
uppkommer. Detta gäller vanligtvis även för reservdelshanteringen. Det som 
skiljer reservdelsproduktion mot ordinarie produktion är framförallt att 
reservdelproduktion sker i en mycket mindre skala. Generellt gäller att 
signalnivån för att beställa en reservdelskomponent är satt mycket lägre än nivån 
för en seriekomponent. I vissa fall är det till och med så att ingen signalnivå finns 
kvar, då det ofta rör sig om komponenter som gick ur serieproduktion för 
väldigt länge sedan. Anledningen till att Autoliv reglerar signalnivåerna på detta 
sätt är för att inte köpa på sig för mycket komponenter som sedan endast 
kommer att ta upp lageryta för att därefter kasseras. På grund av detta händer det 
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förstås att komponenter saknas då en kundorder inkommer. Anledningen till 
detta beror dels på vad som finns beskrivet ovan men också på att lagersaldon är 
inkorrekta. På Autoliv upplevs att det relativt ofta, inom reservdelshantering, 
förekommer saldofel. Detta tros bero på att den fysiska hanteringen av 
reservdelskomponenter inte är felfri. Det förekommer att pallar inte alltid blir 
scannade och därför saknas i systemet, eller att de tappas bort rent fysiskt. Dessa 
lagersaldofel upptäcks ofta inte förrän brist uppstår och felen åtgärdas då av 
planeraren eller reservdelsplockaren. 

I de fall planeraren konstaterar att de ingående komponenterna inte finns 
tillgängliga i lager krävs att leverantören kontaktas för att åtgärda problemet. 
Planeraren informerar då leverantören om att det råder brist och lägger en 
beställning på komponenten. I normala fall sker detta utan några större problem 
förutom när produktionen blir uppskjuten tills dess att Autoliv tar emot 
beställningen. Ibland uppkommer dock, i inledningen nämnda, svårigheter. Det 
är i dessa fall inköpsfunktionen blir inkopplad för att ta tag i saken och lösa 
problemet, en ofta både tids- och resurskrävande process. 

5.4 Intervjuer 
För att få en fördjupad förståelse för hur inköp sker hos Autoliv i dagsläget samt 
att kartlägga vilka problem som finns vid inköp av reservdelskomponenter, både 
ur Autolivs synvinkel och ur underleverantörens synvinkel, har vi valt att göra 
intervjuer. Vi har valt ut tre utav Autolivs underleverantörer: Nolato Gota, 
Talent Plastics och VIAB, för besök och intervjuer för att få se deras syn på 
situationen. Vidare har vi även valt att intervjua tre stycken inköpare på Autoliv: 
Louise Johansson, Ingemar Kihlström och Klaus Niebur. Vid intervjuerna av 
Autolivs inköpare har en intervjumall som ses i bilaga E använts medan 
leverantörsbesöken varit mer flytande och intervjun har kombinerats med 
rundvandring i produktionslokalerna, dock har intervjumallen i bilaga F legat till 
grund för de flesta frågorna. 

5.4.1 Intervju inköpare Autoliv 
Intervjuerna på inköpsavdelningen på Autoliv presenteras här i form av en 
sammanställning av samtliga tre intervjuer. Detta har gjorts för att ge en 
beskrivning av inköpsprocessen och reservdelsproblematiken sett utifrån ett 
inköpsperspektiv. 
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Inköpsprocessen 
Alla tre inköpare beskriver Autolivs inköpsprocess på liknande sätt i ett flertal 
steg. När en ny produkt skall köpas in börjar processen med möten inom berört 
commodity, en slags arbetsgrupp som integrerar olika funktioner i företaget. Där 
utgår man från en projektbeskrivning som beskriver vilken produkt det rör sig 
om, vilka volymer som är aktuella et cetera och commodity-gruppen nominerar 
ett antal leverantörer som passar för produkten bland annat baserat på vilken 
kärnverksamhet de har. Dessa leverantörer får sedan en RFQ (Request For 
Quotation) där startdatum och eventuellt slutdatum för produktionen är 
specificerat. Vidare innehåller RFQ precisering av vilken artikel det rör sig om, 
vilka volymer som är beräknade, ritning av artikeln, förpackningsinstruktioner 
för artikeln, vilken ledtid som krävs och villkor för verifieringen (Production 
Part Approval Process, PPAP). Intresserade leverantörer återkommer därefter 
med offerter innehållande kommentarer på ritningen avseende eventuella 
ändringar eller svårigheter att klara av mått och dimensioner. När offerter 
erhållits från alla leverantörer som har fått RFQ utskick sammanställs dessa. De 
analyseras och jämförs med avseende på pris på artikel och pris på verktyg. Sedan 
ger Autoliv feedback till leverantören på ritningen och de eventuella ändringar 
som leverantören gjort samt på de priser som leverantören angett. Med de 
leverantörer som ligger bäst till sker fortsatta förhandlingar, eventuellt med en ny 
offertrunda, där Autoliv kan ge ett målpris för leverantören att försöka nå till. 
Efter att dessa förhandlingar är avklarade sker en kontraktsgenomgång enligt en 
kontraktsmall som Autoliv använder. Där säkerställs att leverantören och Autoliv 
är överens om vilka priser och villkor som gäller samt att ritningen är godkänd 
av bägge parter. Därefter lägger Autoliv order. 

Ingemar berättar att i de fall det rör sig om en ny leverantör som Autoliv inte 
har gjort affärer med tidigare måste leverantören först föras in i systemet. Om 
leverantören har gjort affärer med något annat Autolivbolag är egentligen den 
enda skillnaden att det blir en mer omfattande kontraktsgenomgång för att 
klargöra alla villkor som gäller. Om leverantören är helt ny för hela Autoliv 
krävs det en mer omfattande klassificeringsprocess utav leverantören men det är 
väldigt sällsynt att Autoliv gör affärer med någon leverantör som inget 
Autolivbolag har gjort affärer med tidigare. I övrigt se processen likadan ut. 
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Under tiden en artikel går i serieproduktion finns avtal med leverantörerna och 
den fortlöpande inköpsprocessen sköts av en planerare på logistikavdelningen. 
Om det däremot sker en ändring på en artikel lägger inköpare en ny order på ett 
nytt eller justerat verktyg. När en artikel går från serieproduktion till 
reservdelsproduktion är det vanligen leverantören som tar upp ny diskussion om  
nya villkor. Detta följer från att Autoliv inte har något egentligen att tjäna på att 
skriva nya villkor då en artikel går över till att enbart produceras som reservdel. 
Denna nya överenskommelse innebär, i princip uteslutande, sämre villkor för 
Autoliv och nya förhandlingar sker således bara på initiativ från leverantör. 

Leverantörer 
Inköparna berättar att det som ligger till grund när Autoliv skall välja leverantör 
är deras ”Flag panel” som inköparen använder sig av. Klaus beskriver att 
leverantörerna kategoriseras i fyra olika klasser: ”Prefered”, ”Local”, ”Special” 
och ”On hold”. Louise använder sig istället av färgerna grön, gul och röd när 
hon förklarar Autolivs ”Flag Panel”. Grön innebär då att leverantören är 
”Prefered” och röd innebär att leverantören är ”On hold”. 

Användandet av denna ”Flag panel” varierar dock en del. Sture menar att det 
commodity som han tillhör inte använder ”Flag panel” i någon större 
utsträckning. Louise däremot säger att de inom hennes commodity regelbundet 
följer upp ”Flag panel” och jobbar därefter. Sture tillägger också att det 
commodity som Louise arbetar inom är ett mycket väl fungerande sådant. 

”Prefered”-leverantörer är de leverantörer som Autoliv har som policy att välja i 
första hand. ”Local”-leverantörer är lokala leverantörer som bara är lämpliga 
som leverantörer för det specifika Autoliv-företag som ligger geografiskt nära 
och som används när det finns omständigheter som gör dem lämpliga att 
använda. ”Special”-leverantörer är leverantörer som tillverkar någon form av 
specialprodukter som inte hör till Autolivs ordinarie produkter. ”On hold”-
leverantörer är leverantörer som håller på att fasas ut av Autoliv. Med dessa 
leverantörer görs inga nya affärer men de finns ändå kvar som tillverkare av vissa 
artiklar som producerats tidigare. Inköparna menar att det framförallt är med 
leverantörer i kategorin ”On hold” som problem med reservdelar kan uppstå. 
Detta då reservdelstillverkningen ofta kostar mer än den smakar och en 
leverantör som är på väg att fasas ut inte har något större intresse av att fortsätta 
tillverka reservdelar åt Autoliv som en service. När en leverantör som är ”On 
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hold” inte längre har någon serieproduktion åt Autoliv utan alla artiklar har 
övergått i reservdelstillverkning är det vanligt att leverantören inte längre är så 
samarbetsvillig. Leverantören har helt enkelt inte mycket att förlora på att avsluta 
samarbetet med Autoliv. Autoliv har mist sin förmåga att påverka leverantören 
då leverantören inte längre ser Autoliv som en vinstgenererande kund. 

Klaus berättar att det är väldigt sällsynt att Autoliv byter leverantör under en 
artikels livscykel, det finns dock fall där kunden har så specifika krav att det bara 
finns en specifik leverantör som uppfyller dessa. I dessa fall godkänner Autoliv de 
villkor som den nya leverantören ger och debiterar kunden för eventuella 
merkostnader i och med att leverantörsbytet gjordes enligt kundens önskemål. 

Klaus säger att för att slippa de problem som ofta uppstår när en ”On hold”-
leverantör endast har reservdelar kvar i produktion skulle det vara önskvärt att 
koncentrera reservdelsinköpen till ett fåtal leverantörer. Det Autoliv då söker 
hos leverantören är att denne ska ha karaktärsdrag, avseende sin produktion, 
passande för sådan typ av tillverkning med lägre volymer och större variationer. 
Vanligen innebär detta att en sådan leverantör ej bör ha för stor 
automatiseringsgrad utan då hellre vara mer manuellt orienterad. Mer manuell 
produktion innebär i regel kortare ställtider och högre flexibilitet. 

Att göra ett sådant byte medför dock en hel del problem. Först och främst krävs 
det en ny PPAP, en sorts verifieringsprocess, för att se till att verktygen klarar av 
att tillverka artikeln enligt de krav som finns. Vidare är inte de verktyg som 
används standardiserade så de måste oftast justeras för att passa in i den nya 
leverantörens maskiner. Det innebär även en del kostnader att utföra flytt, 
PPAP, underhåll och justeringar. Således är denna process inte något som 
Autoliv önskar sig utan är endast något de blir tvungna till att göra då en 
leverantör helt enkelt inte vill fortsätta leverera till Autoliv. Klaus menar att det 
som inköpare inte är mycket att göra åt detta problem utan helt enkelt bara 
hoppas på det bästa och göra det man kan för att inte hamna i situationer utan 
en ”plan B”. 

Ingemar menar dock att det beror mycket på vilken typ av produkt det rör sig 
om. Han nämner som exempel att själva bagen i en airbagmodul är en produkt 
där Autoliv har knutit avtal med en bagleverantör att vara reservdelsleverantör 
för bagar som inte har tillverkats hos företaget ursprungligen. Då en bag har en 



Nulägesbeskrivning 
 

- 39 - 
 

betydligt enklare tillverkningsprocess, jämfört med många andra delar, är det 
vanligtvis inga större problem att byta leverantör såvida inte bagen är en kritisk 
del i modulen. Det finns moduler där bagen är väldigt känslig för förändringar 
och det krävs då ett godkännande från slutkund för att kunna byta leverantör. 

Klaus tycker att då Autoliv står inför ett sådant problem kan det istället vara ett 
bättre alternativ att göra ett slutköp från leverantören som skall täcka det 
återstående behovet av artikeln/artiklarna i fråga. Lagerhållningskostnaden i detta 
fall blir då oftast mycket lägre än kostnaderna för vad en så pass omfattande 
process som att flytta tillverkningen innebär. Det är dessutom sällsynt att en 
leverantör är speciellt intresserad av att överta en reservdelstillverkning. 
Reservdelstillverkning är ofta inte vidare vinstgenererande vilket förstås 
avskräcker från att ta över. Klaus menar att man, i vissa fall, kan få en leverantör 
att ta över en reservdelstillverkning om man samtidigt erbjuder dem en artikel 
för serieproduktion. Klaus menar vidare att ingå avtal med en leverantör som 
innefattar mer än en artikel, inom Autoliv kallat ”bundle”, är ett bra sätt att göra 
affärer. Då riskerar Autoliv inte att på sikt hamna i situationer där de har en 
leverantör med endast en reservdelsartikel utan då knyter Autoliv istället mer 
omfattande avtal med leverantörerna för att hamna i en situation där 
leverantören liksom Autoliv känner att de är viktiga för varandras verksamheter. 

Inköparna berättar att när Autoliv väljer leverantörer strävar man hela tiden efter 
långsiktiga relationer. Enda gången man använder en leverantör kortsiktigt är när 
man skall tillverka en prototyp. Då finns det ofta omständigheter som gör att 
man väljer en lokal, tillfällig, leverantör. Autoliv använder sig också av både 
single sourcing och multiple sourcing. I och med att det finns för- och nackdelar 
med bägge strategierna i form av riskreducering, prisskillnader et cetera har man 
ingen uttalad policy huruvida single sourcing eller multiple sourcing är att sträva 
efter utan det avgörs främst utifrån produktionsvolymen och andra 
omständigheter. I större globala projekt ser man en hel del ekonomiska fördelar 
med att använda en multiple sourcing strategi. Problemet är att i och med att 
Autoliv tillverkar säkerhetsprodukter krävs det mycket testning av produkterna 
vilket kostar pengar. Använder man sig av en multiple sourcing blir även 
kostnaderna för testning och godkännande multipla vilket bromsar de 
ekonomiska fördelarna. 
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I Autolivs val av leverantör har leverantörens storlek stor påverkan. Autoliv 
strävar efter att jobba strategiskt genom att hela tiden försöka vara en lagom stor 
kund hos leverantören. Autoliv vill vara en tillräckligt stor kund för att ha 
inflytande utan att för den skull göra leverantören alltför beroende av Autoliv. 
Med andra ord vill Autoliv vara en prioriterad kund utan att riskera att stjälpa sin 
leverantör. 

Vad gäller valet mellan lokal eller global leverantörsstrategi menar Louise att 
Autoliv inte har någon uttalad strategi, däremot vägs transporternas påverkan på 
en affär in när leverantör väljs ut. I och med att Autoliv gärna jobbar med lite 
större leverantörer, gärna med produktion i lågkostnadsländer, blir det dock 
vanligare med en global strategi och de lokala leverantörerna är inte lika vanliga 
som de tidigare har varit hos Autoliv. Ingemar nämner också att det i vissa fall 
kan vara så att Autoliv knyter till sig en hel plattform från en stor biltillverkare 
där samma, eller liknande, moduler kan användas till en mängd olika modeller. I 
sådana fall kan tillverkning av samma modul ske på flera olika kontinenter och 
det blir per automatik mer naturligt att använda en global inköpsstrategi. 

Reservdelsproblem 
Klaus upplever att det finns en mängd olika problem med reservdelar. Ett vanligt 
problem är hur prissättningen skall ske. Klaus beskriver att ett vanligt avtal 
innebär att leverantören åtar sig att fortsätta leverera reservdelskomponenter i 
fem år efter att produkten har gått ur serieproduktion. Efter de fem åren finns 
oftast inga avtal om hur mycket leverantören skall leverera eller till vilket pris, 
utan det är något som måste förhandlas fram. Klaus nämner också att innan det 
blir ett problem kan det finnas tveksamheter om när EOP överhuvudtaget 
inträffar. Det leder till tveksamheter angående pris då man inte vet när den 
nämnda femårsperioden startar eller slutar, vilket kan få stora konsekvenser då 
reservdelspriset kan vara så högt som 10-100 gånger priset under 
serietillverkningen beroende på vilken produkt det rör sig om. Efter att 
femårsperioden är slut och Autoliv har förhandlat fram ett fortsatt avtal med 
leverantören om ett nytt pris och ofta även en minsta orderkvantitet är det 
viktigt att denna information når fram till logistikavdelningen på Autoliv, som 
sköter de fortlöpande beställningarna, för att undvika onödiga kostnader i form 
av ställkostnader et cetera. Hur dessa nya avtal förhandlas fram och vilka villkor 
de innehåller är olika från fall till fall och varje inköpare har sina egna metoder. 
Några övergripande riktlinjer från Autolivs sida finns inte. 
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Klaus visar två modeller som förekommer vid prissättning av reservdelar. Den 
första metoden är en metod som Klaus använder sig av då han ger förslag om 
prissättning. Den andra metoden är en prissättningsmetod som vissa leverantörer 
använder sig av. 

Klaus modell bygger på att man utgår från priset på artikeln när den gick i 
serietillverkning. Detta pris är således det pris som blev överenskommet initialt i 
affären, alltså ett pris som är framtaget för att täcka samtliga kostnader för att 
producera artikeln samt ett litet vinstpåslag. Därefter bestäms en set-up-kostnad 
för att starta en tillverkningsserie, även batchstorlek slås fast i detta skede. Det 
Klaus sedan gör är att dela upp set-up-kostnaden på antalet artiklar i en batch 
och addera denna summa på det ursprungliga priset. Utöver detta bestäms också 
minsta orderstorlek, vilket trivialt är den samma som batchstorleken. En sista 
överenskommelse är att Autoliv maximalt kan ersätta ett inkuranslager på 
maximalt en storlek av en full batch. Detta görs för att leverantören inte skall 
kunna få betalt för ej förbrukade artiklar då de självmant valt att producera en 
större batch för att på så sätt spara kostnader för ställ m.m. I ett sådant fall måste 
inkuransrisken bäras av leverantören. Därför är det viktigt att denna parameter 
finns med i avtalet. Ett exempel på en sådan överenskommelse finns nedan i 
tabell 2, för övrigt ett faktiskt fall för en artikel som leverantören VIAB 
tillhandahåller. 

Tabell 2: Reservdelsprissättning, VIAB 

Serietillverkningspris 159 kr/100st 
Set-up kostnad 3000 kr 
Batchstorlek 1000 st 
Nytt reservdelspris 1,59+3000/1000 = 4,59 kr/st 
Minsta orderstorlek 1000 st 
Maximal inkuransersättning 4,59*1000 = 4590 kr 

Som det framgår är detta ett mycket enkelt sätt att prissätta reservdelar. 
Fördelarna med detta är att mycket tid kan sparas i nya förhandlingar. Nackdelen 
är att Autoliv egentligen inte har någon kontroll på vad delen faktiskt kostar att 
tillverka som reservdel. 

Den andra metoden Klaus visar är som sagt en metod som vissa leverantörer 
använder. Den går helt enkelt ut på att leverantörerna har ett fast bestämt pris på 
olika orderstorlekar. Det betyder att det kan vara precis lika billigt för Autoliv att 
beställa 100 artiklar som att beställa 51 artiklar, detta ifall det är samma pris på 
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order allt ifrån 51-100 artiklar. Detta gör leverantören för att på ett enkelt sätt 
kunna styra kundens beställningar samt för att alltid se till att ställkostnader med 
mera täcks av det satta priset. Produktionstekniskt finns det förstås många 
fördelar med att jobba med bestämda batchstorlekar. Ett exempel på detta är en 
leverantör vid namn Promens Polimoon som använder denna 
prissättningsmodell för en typ av artikel, se tabell 3. 

Tabell 3: Reservdelsprissättning, Polimoon 

 Painted DAB covers Non visible covers 
1 to 10 parts 3 450 € 720 € 
11 to 100 parts 4 800 € 930 € 
101 to 200 parts 6 300 € 1 200 € 
201 to 400 parts 10 600 € 1 720 € 

I ett sådant fall är det av yttersta vikt att nå ut med denna information till de 
berörda parterna inom Autoliv för att inte beställa orimligt dyra order. Varför 
beställa 15 artiklar då priset för 100 artiklar är det samma? Med en enkel formel 
framgår att det i detta fall skulle innebära en prisbesparing per artikel på så 
mycket som 85 % ifall 100 artiklar skulle beställas även ifall behovet just för 
tillfället bara uppgick till 15 artiklar. 

Även Louise tycker att priserna är det största problemet med reservdelar då 
avtalet ofta säger att reservdelar skall levereras i 15 år men några priser är inte 
avtalade utan leverantören tar kontakt och vill omförhandla priset när artikeln 
övergår till reservdel. Detta kan leda till att en beställning kan bli försenad på 
grund av att ett nytt avtal behöver förhandlas fram. Anledningar till att ett nytt 
pris behövs förhandlas fram är främst att reservdelsorder är betydligt mindre än 
seriedelsorder vilket gör att ställkostnaden blir större per artikel men kan även 
vara att leverantören behöver specialbeställa material som inte längre ingår i 
sortimentet samt att det kan krävas nya godkännanden och verifieringar för 
artiklarna och verktygen. Louise menar att reservdelshantering ofta tar mycket 
tid för lite grejor. 

Som andra problem med reservdelar nämner Ingemar att det kan finnas problem 
med leverantören, dels kanske inte leverantören vill fortsätta arbeta med Autoliv 
eller att Autoliv inte vill arbeta med leverantören. Vidare kan det ske 
förändringar hos leverantören, exempelvis att de har blivit uppköpta och ändrat 
riktning på sitt företag, vilket gör att de inte längre kan leverera till Autoliv. 
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Även om det finns avtalat att leverantören skall leverera reservdelar i 15 år är det 
inte speciellt stor idé att driva fallet till domstol för avtalsbrott då det tar alldeles 
för lång tid. Det kan även dyka upp problem med råmaterial som inte längre 
tillverkas eller verktyg och maskiner som inte längre är i så bra skick. Men även 
Ingemar menar att det vanligaste problemet är priset, att leverantören meddelar 
att de kan leverera reservdelar men att priset är högt. 

Klaus tycker att slutköp vid en lämplig tidpunkt är en lösning på en stor del av 
de problem som finns med reservdelar. Om man inte kan få sina kunder att i sin 
tur göra slutköp på slutprodukten innebär ett slutköp att man blir tvungen att 
hålla lager vilket förstås är en kostnadsfråga. Klaus nämner att en lösning kan 
vara ett så kallat konsignationslager, ett lager som står till företagets förfogande 
men fortfarande är i leverantörens ägo alternativt tredjeparts ägo. För reservdelar 
innebär ett konsignationslager att leverantören kan tillverka större batcher och 
på så vis få ner ställkostnader per artikel samt att göra större leveranser mer sällan 
till lagret. Dessa två faktorer innebär bägge besparingar för leverantören.  I andra 
änden får Autoliv mindre leveranser oftare från samma lager, vilket i sin tur inte 
påverkar Autolivs lageromsättningshastighet negativt, vilket är viktigt utifrån ett 
logistiskt perspektiv. En lösning som skulle kunna bädda för en win-win 
situation är ifall en överenskommelse görs innebärande att Autoliv kan stå för en 
del av leverantörens lagerkostnader. Summan av det hela skulle likväl förbli 
positiv för bägge parter på grund av en bättre planerad tillverkning.  Även 
Louise tycker att slutköp är väldigt positivt om man kan få kund att göra 
detsamma. Om inte kund vill göra slutköp blir man stående med lager som 
kostar pengar och utgör en inkuransrisk, men om kund går med på slutköp 
eliminerar det många problem samtidigt som det ger plats då gamla verktyg och 
liner kan skrotas och ge plats för nytt. Även Ingemar menar att slutköp kan vara 
en väldigt bra lösning. Problemen kan vara att det finns en del åldringskrav på 
vissa artiklar vilket gör att de inte lämpar sig att lagra. Dessutom menar Ingemar 
att slutköp är väldigt riskfyllt eftersom det är svårt att veta hur stort behovet 
kommer att vara för resten av produktens livscykel. Ifall ett slutköp är genomfört 
och verktyget är skrotat är det väldigt definitivt och utifall något oförutsett 
händer och artiklarna inte räcker till går det inte längre att få fram nya artiklar. 
Men om det går att tillsammans med slutkund bedöma framtida behov är ett 
slutköp för en inköpare ett idealiskt sätt att avsluta en affär. 
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Klaus tycker att rutinerna för vem som ska fatta beslut avseende eventuell 
skrotning av verktyg måste bli tydligare. Som det ser ut idag är det ingen på 
Autoliv som har ett ansvar för detta vilket leder till att ingen vill fatta ett tydligt 
beslut om skrotning. Inte heller känner Klaus att Autoliv vet vilka konsekvenser 
skrotning av ett verktyg egentligen innebär. Är det möjligen att Autoliv skulle 
kunna sälja av verktyget till en metallhandlare och göra en viss vinst? Det rör sig 
faktiskt ibland om en stålkropp på uppemot 3-4 ton. Eller är det så att det kostar 
en massa pengar att göra sig av med verktyget? 

5.4.2 Leverantörsintervju – Talent Plastics 
Talent Plastics AB, i fortsättningen Talent, är ett företag beläget i Herrljunga 
med 55 anställda. På företaget jobbar projektledare Per Erlandsson och han gav 
en genomgång av företagets produktion samt dess relation gentemot Autoliv 
med fokus på reservdelsproblematiken. 

Talent producerar formsprutade plastdetaljer och omsätter ca 60 miljoner kronor 
årligen. Företagets maskinpark består av 17 formsprutor, med kapaciteter på 
mellan 25 och 300 ton. Talent hanterar ungefär 100 olika termoplaster. 
Anledningen till att det rör sig om ett så pass stort antal plaster beror på att 
Talent producerar plastdetaljer med mycket varierade kravspecifikationer. Det 
kan till exempel röra sig om värmeegenskaper, UV-beständighet, 
kemikalieresistans, slagseghet et cetera . Talents största kund heter Alcom och de 
tillverkar produkter inom telefoni, Autoliv står för ca 6-7 % av Talents 
omsättning. 

Talent serietillverkar idag ett 20-tal detaljer till Autoliv, då framförallt till 
Autolivs produktionsanläggning i Estland, Norma, men även till Autolivs 
produktionsanläggning i Vårgårda. Utöver dessa serietillverkade detaljer återfinns 
ett 40-tal reservdelar som Talent också, mer eller mindre regelbundet, förser 
Autoliv med. Per berättar att Autoliv är viktig som kund av en särskild 
anledning utöver det att Autoliv naturligtvis genererar intäkter för Talent. 
Nämligen att Autoliv ställer höga krav på produkterna i sina moduler vilket 
således ställer höga krav på Talent som leverantör. Till följd av detta utvecklas 
Talent och företaget erhåller mycket kunskap inom teknik och kvalitet. Dessa 
krav som Autolivs högpresterande produkter ställer skiljer sig också från kraven 
som Alcoms produkter i första hand ställer, nämligen krav på god ytfinish. Tack 
vare detta erhåller Talent en bra mix där bägge dessa sidor finns representerade. 
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När det kommer till reservdelstillverkning tycker Per inte att den skiljer sig 
mycket från serietillverkningen. Den enda egentliga skillnaden som finns är att 
det rör sig om mindre volymer, i övrigt sker produktionen på samma sätt som 
för seriedelsartiklar. Till följd av mindre volymer blir det ökade kostnader per 
artikel främst i form av fler maskinställ. Utöver detta uppkommer sällan några 
problem med reservdelstillverkningen. Ibland har det dock uppstått problem 
med material kopplat till reservdelsorder. I plastbranschen har företagen i 
huvudsak att göra med väldigt stora underleverantörer, alltså de företag som 
bistår med själva råvaran. Eftersom dessa företag är så pass stora kan de, mer eller 
mindre, göra lite som de vill på marknaden. Om de inte längre finner det 
lönsamt att producera en viss plastsort kan de utan vidare avsluta produktionen 
av den plastsorten vilket givetvis resulterar i problem för företagen som har ett 
fortsatt behov av plasten. Det har hänt att Talent mött sådana bekymmer där de 
blivit tvungna att vidta extraåtgärder för att få fram material på annat sätt. I de 
fall där det är Autoliv som genererat själva behovet blir det då också Autoliv som 
får bära kostnaderna för dessa extraåtgärder. Då en reservdelsorder ofta rör sig 
om relativt små volymer kan dessa kostnader slå avsevärt på styckpriset, precis 
som att ställkostnad per enhet ökar. 

En svårighet som Per talar om med Autoliv som kund ligger i det faktum att 
Autoliv verkar inom bilindustrin. Bilindustrin är en industri som kräver väldigt 
omfattande service under en lång period, detta följer förstås av att en bil har en 
lång livslängd och är långt ifrån en så kallad ”slit och släng”-produkt. På grund 
av den långa serviceperioden krävs också att verktygen som används vid 
tillverkningen håller hög kvalitet och att underhåll och lagerhållning sköts på ett 
bra sätt. Per menar att maskiner, i detta fall formsprutor, sällan är ett bekymmer 
vid reservdelstillverkning, sådana finns oftast att tillgå. Verktygen däremot, i 
detta fall former, kan innebära en del svårigheter. Verktyg av denna typ är 
väldigt produktspecifika och skapas i syfte att producera en specifik detalj. Vidare 
är de relativt dyra att tillverka och framförallt dyra att utveckla. Då ett verktyg 
inte används så ofta ligger det ofta och under lång tid på lager i väntan på att 
eventuellt köras ytterligare. Vidare finns det regelverk som verifierar bland annat 
kvaliteten på verktygen. En styrning som finns är att då ett verktyg inte har 
använts på ett år skall det kontrolleras noggrant för att säkerställa bibehållen 
funktion. För att hanteringen med verktygen ska fungera krävs således en hel del 
arbete. Per talar också om att det från Autolivs sida ofta förekommer 
tveksamheter på vad som ska ske med gamla verktyg och att det sällan 
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förekommer klara direktiv på att till exempel skrota ett gammalt verktyg vilket 
gör att det samlas en hel del verktyg som alla kräver lageryta, ordning och 
underhåll. 

Per menar vidare att Autoliv visserligen kan vara en krävande kund men betonar 
att Autoliv, trots allt, är en mycket tydlig kund. I avtalen som upprättas med 
Autoliv framkommer alltid väldigt mycket om vad som krävs av Talent som 
leverantör. Här står det, bland mycket annat, att Autoliv ska kunna räkna med 
en serviceperiod på 15 år, bestämd batchstorlek och bestämmelser om olika 
kostnader och pris. Det står också att leverantören årligen skall inventera sitt 
lager för att identifiera vilka detaljer som inte varit i rörelse på det senaste året. 
Leverantören ska då informera Autoliv om detta varvid diskussioner om vad 
som ska göras med dessa detaljer tas upp. Det kan till exempel bli aktuellt att 
fortsätta lagerhålla detaljerna, Autoliv kan köpa upp detaljerna och lagra i ett 
eget lager medan det i andra fall kan bli aktuellt att helt enkelt kassera 
produkterna och Autoliv får stå för inkuranskostnaden. När en detalj går från 
serietillverkning till att bli en reservdel skrivs nya avtal om hur serviceperioden 
skall skötas och under serviceperioden följs utvecklingen upp genom löpande 
diskussioner. 

I och med att verktygen är dyra att utveckla och tillverka är det ofta kunden 
som äger de verktyg som leverantören använder. Det innebär att kunden kan ta 
sina verktyg och flytta dem till en annan leverantör. Det händer också att 
kunden väljer att själv lagerhålla sina verktyg när de inte längre används. 
Verktygen som Talent använder tillhör också Autoliv då de används enbart för 
att tillverka detaljer specifika för Autoliv. Autoliv vill ofta köpa helhetslösningar 
från sina leverantörer, alltså inte bara köpa de tillverkade detaljerna med 
tillhörande verktyg utan också lagerhållning och underhåll av verktyget. 

När Per berättar vad han tycker skulle vara en bra lösning gör han detta 
medveten om att han ser på saken ur en leverantörs synpunkt. För Talent skulle 
någon form av slutköp/slutkörning vara en bra lösning på mycket av 
problematiken. Det bästa för Talent vore ifall Autoliv gjorde ett slutköp när 
servicebehovet har sjunkit till en viss nivå och sedan själva lagerhålla en 
livstidsförbrukning av detaljen. Plast försämras inte avsevärt med tiden, under 
förutsättning att de lagerhålls under goda förhållanden, så lagerhållning av 
plastdetaljer är i sig inte någon problemfylld verksamhet. 
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5.4.3 Leverantörsintervju – Nolato Gota 
Nolato Gota AB, hädanefter Nolato, är en annan leverantör av plastdetaljer till 
Autoliv och är beläget i Götene. Produktionen påminner mycket om Talents 
produktion. Nolatos produktion är dock än mer automatiserad i vissa avseenden. 
Att graden av automatisering är större hos Nolato kan delvis förklaras med att 
det är ett större företag med 120 anställda och en omsättning på 240 miljoner. 
Nolatos maskinpark rymmer 52 formsprutor med kapaciteter på allt från 50 ton 
till hela 1000 ton. Utöver just formsprutorna finns en mängd robotar utplacerade 
i de olika arbetsstationerna. 

Nolatos största kunder är Electrolux, Huskvarna och fordonsindustrin. Vidare 
står Autoliv som kund för 10-12 miljoner av Nolatos omsättning. Klas Persson 
gav en genomgång över deras verksamhet och ställde upp på en intervju 
angående reservdelsproblematik. 

Klas menar att själva tillverkningen av reservdelar inte skiljer sig från 
tillverkningen av serietillverkade komponenter. På grund av produkten i fråga, 
formpressade plastdetaljer finns det bara ett sätt att tillverka på. Oavsett ifall det 
rör sig om att producera 50 produkter eller 5000 produkter går själva processen 
till på likande sätt. Först gäller det att sätta upp verktyget i maskinen. Självklart 
finns en del ställtid i detta moment och det kan också tillkomma tid då det kan 
bli aktuellt att se över verktyget ifall det tillbringat en längre tid på lagerhyllan. 
Sedan följer själva produktionstiden som är direkt proportionell mot antalet 
detaljer som tillverkas i serien. När detta skede är slutfört är det möjligt att 
påbörja samma procedur för en annan artikel. 

Skillnaden med reservdelstillverkning jämfört med serietillverkning visar sig 
snarare i kostnadsskillnader än i produktionsskillnader. Kostnaden för tiden då 
inga detaljer tillverkas, alltså ställtider, reparationstider et cetera, måste Nolato 
givetvis se till att täcka. Detta gör man genom att slå ut dessa kostnader på 
antalet detaljer. Slutsatsen av detta blir förstås att ju färre detaljer som tillverkas i 
serien, desto större blir det ekonomiska påslaget per detalj. Klas visar på en 
grundläggande modell (se tabell 4) som används vid reservdelsorder som har 
inslag av både traditionell påläggskalkyl och ABC-kalkyl. 
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Tabell 4: Kalkylmodell reservdelar, Nolato Gota 

Aktivitet/Resurs Liten detalj (Liten 
formspruta) 

Stor detalj (Stor formspruta) 

Operatör 300 kr/h 300 kr/h 
Formspruta 100 kr/h 500 kr/h 
Reparation verktyg 500 kr/h 500 kr/h 
Reparationstid verktyg 2 h  2*500 = 1000 kr 4 h  4*500 = 2000 kr 
Ställtid 1 h  1*400 = 400 kr 2 h  2*800 = 1600 kr 
Summa ställkostnad 1000+400 = 1400 kr 2000+1600 = 3600 kr 
Körtid 0,01 h/st 0,05 h/st 
Material 2 kr/st 12 kr/st 
Rörlig kostnad 0,01*400+2 = 6 kr/st 0,05*800+12 = 52 kr/st 
Enhetspris vid serie om 20 st 1400/20+6 = 76 kr/st 3600/20+52 = 232 kr/st 
Enhetspris vid serie om 100 
st 

1400/100+6 = 20 kr/st 3600/100+52 = 88 kr/st 

I de flesta fall beräknas priset på reservdelar enligt denna förhållandevis enkla 
princip. Det kan dock ibland tillkomma kostnader då exempelvis materialet inte 
finns hemma och en ny order visar sig vara svår att tillgodose sig på grund av att 
sortimentet hos leverantören har ändrats. Det kan också vara så att en kund 
beställer en reservdelsorder som kräver exempelvis 5 kilo plast. När plasten ska 
beställas från leverantör kan det då visa sig att leverantören inte levererar order 
på mindre än 25 kilo. Sådana extrakostnader är något som ständigt finns med i 
problematiken med reservdelshållning, ofta problem som således är 
sammankopplade med låga volymer och utdragna servicetidshorisonter. 
Ytterligare ett problem som följer av detta är att vissa reservdelsorder kan kräva 
långa ledtider. 

Annars upplever Klas att det verkligen finns skillnad mellan reservdelsorder och 
reservdelsorder, då beroende på vilken typ av produkt det rör sig om. Vissa 
produkter har ett helt annat efterfrågemönster som reservdel. Klas menar att de 
har produkter som byts ut av slutkund väldigt ofta medan andra av deras 
produkter är sådana som inte ens byts ut då de går sönder. Autoliv beställer i 
huvudsak höljen till SAB från Nolato. Det är en slags behållare till den, hopvikta 
eller ihoprullade, bagen och tillhörande komponenter. Denna behållare sitter 
oftast monterad i själva bilstolen vilket leder till att då en sådan airbag löses ut går 
mer eller mindre hela stolen sönder. Ifall kunden beslutar att reparera sin skadade 
bil byts således ofta hela stolen ut, inte bara själva airbagen. Klas menade att det 
därför är ovanligt med stora mängder reservdelsorder för just denna typ av 
produkt. 
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Nolato som leverantör har inte så stora bekymmer med reservdelar. Klas 
uppskattar att ungefär 80 % av alla reservdelsorder inte genererar några direkta 
problem för verksamheten. Trots att reservdelsorder ofta kommer oannonserade 
brukar det inte innebära några stora omställningar för produktionen. 

Tillverkningsverktygen som Nolato använder sig av ägs av kunderna men lagras 
och sköts av Nolato. Verktygen i sig är ofta ganska stora saker och väger upp 
emot 3-4 ton för de största sprutorna. Klas berättar att Nolato aldrig slänger 
verktyg utan att man tydligt fått direktiv från kunden att göra just detta. På så vis 
hamnar de aldrig i situationer där de står utan tillverkningsverktyget till en viss 
produkt. Han talar också om nackdelarna med att flytta reservdelstillverkningen 
mellan olika leverantörer. Verktygen som används är utvecklade för att passa på 
en viss maskin. Genom att flytta reservdelstillvekningen måste verktyget också 
följa med i flytten och anpassas till en ny maskin. En sådan flytt kräver 
omfattande extraåtgärder men genererar, i de absolut flesta fall, inte mycket till 
förtjänst, varken för leverantör eller för kund. 

Klas menar att reservdelar ofta levereras parallellt med serietillverkningen, vilket 
dessa fall inte innebär några som helst skillnader. Reservdelar skickas ofta via 
grossister ut på marknaden och dessa grossister har reservdelar på hylla tills att en 
kund kommer och plockar på sig de delar den behöver. I bilindustrin till 
exempel finns ofta avtal där biltillverkarna ska garantera att reservdelar finns ute 
hos grossister på marknaden under en viss tidsrymd. Detta leder till att 
reservdelsbehovet i vissa fall inte är kopplat direkt till det faktiska behovet utan 
reservdelar skall finnas att tillgå oavsett om de behövs för stunden eller inte. 

5.4.4 Leverantörsintervju – Vårgårda Industri 
En tredje intervju utfördes på Vårgårda Industri AB, förkortat VIAB. VIAB är 
ett företag som finns beläget på samma industriområde som Autoliv i Vårgårda 
och har en omsättning runt 40 miljoner kronor. 30 anställda finns på företaget 
och produktionsanläggningen består av 21 formsprutor, med kapaciteter från 20 
till 200 ton. Autoliv är en väldigt stor kund för VIAB och står för cirka 55 % av 
bolagets omsättning. Markus Andersson, kvalitetsansvarig på företaget, gav en 
genomgång av företaget och talade om situationen beträffande reservdelar. 
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Just med avseende på tillverkningen såg inte Markus några stora skillnader 
mellan att tillverka serie eller reservdel. Autoliv ger VIAB regelbundna 
halvårsplaneringar där det framgår vilka artiklar som skall produceras och till 
vilka volymer. I dessa halvårsplaneringar inkluderas även den planerade 
reservdelstillverkningen. Han nämner visserligen att just för reservdelar kunde 
dessa planeringar ändras under tiden och inte allt för sällan tillkommer 
beställningar av reservdelar med bara några dagars varsel. Under normala 
omständigheter brukar reservdelstillverkning ej innebära några stora bekymmer. 

Vidare menar Markus att det finns stor skillnad på hur mycket reservdelar som 
går beroende på vilken produkt det rör sig om. Autolivs produkter kräver 
avsevärt många fler reservdelar än vad vissa andra typer av produkter kväver. 
Vissa produkter finns det inte reservdelar till överhuvudtaget. 

Något som däremot påverkas av reservdelshållningen är antalet verktyg som 
VIAB måste lagerhålla för att möjliggöra produktion. Idag finns 400-500 verktyg 
hos VIAB där många aldrig ens har blivit körda, och många därtill som inte 
blivit körda på många år. Rent utrymmesmässigt har VIAB idag inga problem 
att lagerhålla dessa då de inte har några problem med platsbrist i lokalerna. Det 
börjar dock närma sig att lagren fylls och då kommer det givetvis bli ett 
förhållandevis omfattande arbete med skrotning av gamla verktyg. 

En anledning till att VIAB lagerhåller så pass många verktyg som används väldigt 
sällan är att Autoliv för ett par år sedan var tvungna att flytta en massa verktyg. 
Detta följde av att en av Autolivs tidigare leverantörer och Autoliv avslutade 
samarbetet de tidigare haft. Den reservdelstillverkning som fanns kvar hos den 
leverantören behövde alltså en ny tillverkare. Valet föll då på VIAB och hela 90 
verktyg flyttades till VIABs lokaler. 

Den här typen av reservdelstillverkning, alltså där VIAB inte själva tillverkat 
artikeln i serieproduktion, innebär däremot ofta en del bekymmer. För det första 
är kompabiliteten till formsprutorna på de flyttade verktygen väldigt sällan 
hundraprocentig. För det andra saknas ofta dokumentationer på 
produktspecifikationer. För det tredje saknar VIAB helt och hållet rutiner för 
hur just denna artikel är att tillverka. Alla dessa faktorer bidrar givetvis till 
svårigheter vid tillverkningen. 
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Prissättningen för all VIABs reservdelstillverkning åt Autoliv bestäms enligt 
modellen som beskrevs tidigare (se figur 8). Markus menar att den 
prissättningsmodellen fungerar bra men att det ändå finns problem med 
prissättningen av reservdelar. Dessa problem följer inte av modellen i sig utan 
beror snarare på oklarheter när en serieproducerad artikel övergår till att 
betraktas som reservdel. 

Vid EOP ska leverantörer erbjuda reservdelar till samma pris som när de gick i 
serietillverkning. Först fem år efter EOP ska leverantören kunna förhandla upp 
en annan prissättning på reservdelarna, i VIABs fall enligt modellen som 
används. Men när den här tidpunkten inträffar identifieras inte på något tydligt 
sätt. Markus är övertygad om att många detaljer som de tillverkar åt Autoliv 
fortfarande prissätts med seriepriset trots att de borde räknas som reservdel och 
således rendera i ett högre pris. Enligt Autoliv Supplier Manual (ASM) ska 
leverantörerna bli informerade om EOP:n för alla olika artiklar. Detta är något 
Markus inte upplever uppfylls från Autolivs sida. Markus menar att ASM är ett 
bra stöd för att veta vad man som leverantör måste leva upp till. Men han tycker 
samtidigt att den kan vara ganska oklar många gånger och mycket som står kan 
ligga till grund för skilda tolkningar beroende på vem som läser manualen. 
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6 Analys 
etta kapitel tar upp och analyserar de problem, strategier och lösningar som tagits 
upp tidigare i rapporten. Detta kapitel innehåller även den kostnadsjämförelse som 

till stor del ligger till grund för slutsatsen. Även de nyttiga verktyg som finns att tillgå för 
att standardisera arbetssättet med reservdelshållningen diskuteras. 

6.1 Reservdelsproblematiken inom Autoliv 
I teoriavsnittet redovisas vilka frågeställningar som måste bearbetas innan en 
strategi för anskaffning av reservdelar kan utvecklas. Vidare är olika strategier för 
reservdelshållning presenterade beroende på bland annat vilken typ av produkter 
det rör sig om, hur efterfrågan ser ut samt hur företaget övergripande strategi ser 
ut. För att på ett vedertaget sätt kunna analysera Autolivs reservdelssituation görs 
analysen med ansats i teorierna som finns presenterade. Detta utförs för att 
kunna svara på de uppsatta problemfrågeställningarna. Vilken typ av reservdelar 
är det som Autoliv tillhandahåller? Vilken fas av reservdelslivscykeln är kritisk i 
företagets verksamhet samt hur ska behovet tillgodoses? 

Utifrån bland annat Hagberg och Henriksson (1995) samt Fortuin och Martin 
(1999) har följande slutsatser dragits. När man inom Autoliv talar om en 
reservdel är det en reservdel av typen förbrukningsreservdel/ 
förbrukningsmaterial som man avser. Att den bedömningen görs grundas på ett 
flertal faktorer. Att det inte rör sig om en försäkringsreservdel kunde direkt 
avskrivas med grund i ett flertal faktorer, till exempel frågeställningen ”ska vi 
köpa en eller ingen” vilket inte är en relevant frågeställning i Autolivs fall. Sedan 
finns det faktorer i Autolivs reservdelar som stämmer överens med 
beskrivningen till både förbrukningsreservdelar och förbrukningsmaterial. 

Beroende på vilken sida av Autoliv man lägger fokus på kan man göra en viss 
skillnad på vilken typ av reservdel det rör sig om. Är fokus på ledet Autoliv – 
Leverantör passar kanske beskrivningen förbrukningsreservdel in bäst då det helt 
enkelt rör sig om ingående komponenter till en slutprodukt. Läggs fokus istället 
i den andra delen av Autoliv, alltså ledet Autoliv – Kund, då ligger det kanske 
närmare till hands att tala om förbrukningsmaterial då behovet är kopplat till den 
ursprungliga försäljningen, alltså tillverkningen. Utifrån detta resonemang kan 
även konstateras att det initialt rör sig om så kallade ”Fast-movers”, medan det i 
slutet av reservdelscykeln rör sig om så kallade ”Slow-movers”. 

D 
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Att problemsituationen som förekommer ligger i den slutliga fasen har redan 
konstaterats, utifrån problemformuleringen och avgränsningarna i arbetet. Sedan 
finns det vissa tidpunkter som är extra intressanta. En sådan tidpunkt är fem år 
efter EOP då sista chansen att köpa komponenter till seriepriset finns. En annan 
tidpunkt som bör identifieras är då majoriteten av reservdelsbehovet redan har 
passerat och ett eventuellt slutköp kan vara intressant. 

För att kunna dra ytterligare slutsatser om efterfrågan, mer i detalj, analyseras 
graferna från nulägesbeskrivningen. Vid en första anblick i figur 7 kan 
konstateras att graferna för DAB 940 och PAB 850 till stor del följer samma 
mönster med en, med reservdelsmått mätt, relativt hög och ojämn efterfrågan 
första tiden för att senare sjunka till en klart lägre nivå. Ser man exempelvis på 
behovet för PAB 850 kan man konstatera att utav behovet för de första tio åren 
ligger över 90 % under det första fem åren. Samtidigt har endast 20 stycken 
moduler tillverkats de senaste två åren vilket tyder på att åtgången för de 
kommande fem åren kommer att vara mycket låg. Motsvarande siffror för DAB 
940 är cirka 85 % av åtgången ligger de första fem åren och efterfrågan de 
senaste två åren var 173 stycken. Dessa faktorer talar för ett eventuellt slutköp. 

Vad som är anmärkningsvärt är att DAB 940 hela tiden ligger något högre än 
vad PAB 850 gör trots att PAB 850 hade ungefär tre gånger så hög efterfrågan 
när de gick i serie. Detta beror förmodligen på faktorer som att en 
passagerarairbag ofta är urkopplade i bilar på grund av barnstolar och således inte 
byts ut lika ofta. 

Grafen för SAB S40/V40 liknar inte de övriga två men det beror helt enkelt på 
att den artikeln fortfarande är relativt ung som reservdel och den höga ojämna 
efterfrågan påminner till stor del om de övriga artiklarnas efterfrågan i 
inledningsfasen av reservdelstillverkningen. Att S40/V40-grafen är än mer 
ojämn jämfört med de andra två och även är nere på noll under vissa kvartal 
beror troligtvis på att man vid tillverkningen av den använder sig ännu mer utav 
batcher för att kunna tillverka vid färre tillfällen. Ser man till den totala 
efterfrågan under det första året som reservdel ser man att sidoairbagen ligger 
klart lägre vilket var väntat, dels eftersom efterfrågan på sidoairbagen var lägre 
när den gick i serie men även för att det krävs en sidokollision för att lösa ut 
sidoairbagen medan det för förarairbag kan räcka med en liten kollision med 
kofångaren för att den skall lösa ut. 
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Följande kan således konstateras för Autolivs reservdelssituation: 

‐ Behovet uppstår till följd av kundernas normala bruk. 
‐ Behovet av reservdelar efter EOP är inledningsvis relativt stort för att 

sedan konstant minska till att efter ett par år vara betydligt lägre. 
‐ Svårigheterna med att tillgodose sig med reservdelar uppkommer efter 

EOP. 
‐ Det totala behovet av reservdelar är förhållandevis stort i antal. 
‐ Behovet av reservdelar sträcker sig över en lång tidshorisont. 
‐ Behovet från tidigare liknande artiklar kan användas för att på ett 

godtyckligt sätt prognostisera framtida behov. 

När problemsituationen har kunnat beskrivas grundligt kan analysen fortsätta 
med hur Autoliv bör tillgodose sig med reservdelar. Någon form av 
partiformningsmetod bör användas vilket ges från att hanteringen för både 
förbrukningsreservdelar och förbrukningsmaterial styrs med fördel med hjälp av 
någon sådan metod. Sedan kan det alltså också vara aktuellt med ett slutköp, 
dock inte redan vid tiden för EOP utan snarare vid ett senare skede under 
serviceperioden. 

6.2 Kostnadsjämförelse 
Utifrån vad som har kunnat konstateras angående Autolivs reservdelssituation 
kommer nu en kostnadsjämförelse att utföras. Jämförelsen kommer beröra 
kostnaden för tre olika anskaffningsstrategier av reservdelskomponenter. De 
reservdelskomponenter som väljs till denna studie är fyra ingående komponenter 
till den tidigare undersökta DAB 940. Komponenterna som undersöks är: 

‐ Cover – Locket till airbagmodulen. Synligt som mittstycket på bilratten. 
‐ Container – Behållare som kudden ligger i. 
‐ Gasgenerator – Behållare med gasen som fyller kudden. 
‐ Bag – Kudden som fylls med gas och skyddar föraren. 

Anledningen till att dessa komponenter valts är att det är de som är 
huvudkomponenterna i en airbagmodul som dessutom står för den klart största 
kostnaden för modulen. Ur ett rent kostnadsperspektiv är övriga komponenter, 
diverse skruvar och fästen, så gott som försumbara. Dock kan övriga 
komponenter behöva tas hänsyn till ur kvalitetssynpunkt. Den komponent som 
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på rak arm kan sägas vara känsligast ur kvalitetssynpunkt är gasgeneratorn som 
med tiden får en försämrad effekt. Det vill säga, en åldrad gasgenerator blåser 
inte upp bagen med riktigt samma hastighet och till riktigt samma tryck som en 
ny gasgenerator. 

Anledningen till att valet av kalkylobjekt föll på förarmodulen av 940-serien är 
att en förarmodul ansågs vara bästa objekt för att få bort variationer, som till 
exempel att andra airbags ibland kopplas ur då de sitter på passagerarsidan et 
cetera. 940-serien anses också kunna representera ett normalutseende på 
behovet, i de olika perioderna, av en förarmodul. EOP på denna serie ligger 
också relativt långt bak i tiden varpå det finns mycket behovsdata att tillgå. 
Önskvärt hade varit om EOP hade legat minst 15 år tillbaka i tiden då behovet 
under hela serviceperioden kunnat användas som underlag till kalkylen. EOP för 
940-serien inträffade februari -98 vilket innebär att behovsdata för de första 10 
åren, av den 15 år långa serviceperioden, finns att tillgå (se figur 8). Kalkylen 
kommer att täcka dessa 10 första år och de sista fem åren kommer således ej att 
finnas med i beräkningarna. Med hänsyn till utseendet på behovskurvan av 
förarmodulen framgår att behovet under de sista fem åren kan förväntas vara lågt 
och endast motsvara ett litet fragment av det totala behovet. Hur resultatet 
påverkas av att de sista fem åren exkluderas diskuteras vidare för varje strategival. 

Som tidigare nämnt kommer tre olika inköpsstrategier att ingå i jämförelsen. De 
olika strategierna är valda då samtliga tre, utifrån teorierna, kan vara vettiga 
strategier för Autoliv att använda sig av. Strategierna som jämförs är följande: 

- Strategi 1: Beställningar sker månadsvis. Storleken på beställningarna 
beror av behovet. Lagret hålls då så lågt som möjligt. 

- Strategi 2: Fem år efter EOP sker ett slutköp av komponenten som 
sedan lagerhålls inom Autoliv. Kvantiteten på slutköpet sätts för att räcka 
den återstående servicetiden. 

- Strategi 3: Beställningskvantiteten sätts konstant. Beställningsintervallen 
beror av behovet. Lagret hålls på en medelhög nivå. 

Gemensamt för de tre strategierna kommer vara att de fem första åren efter EOP 
har identiska utseenden. Anledningen till detta är att reservdelsprissättningen inte 
börjar gälla förrän fem år efter EOP, enligt ASM. Följden av det blir att 
reservdelsprissättningen inte kommer vara styrande på vilka orderkvantiteter som 
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bör beställas. Oavsett vilken av reservdelstrategierna man väljer kommer 
fortfarande serieförutsättning att gälla under de första fem åren, trots att behovet 
kommer ligga på reservdelsnivå. Alltså kommer styrningen de fem första åren att 
ske på samma sätt som styrningen under serieproduktion, dock i betydligt 
mindre skala. 

Problemet med detta är att kunna sätta rimliga orderkvantiteter. Nu när inte 
reservdelsavtalen, med ny prissättning, kan användas för att bestämma 
orderkvantiteter måste en annan faktor tas in för styrning. Efter att ha övervägt 
ett antal relevanta förslag beslutades att den kvantitet den minsta förpackningen, 
som komponenten levereras i, kan bära sätts som minsta orderkvantitet. När 
komponenter går i serie är det ofta relativt stora orderkvantiteter, ofta i 
storleksordningen helpallar. En helpall består sedan av ett antal mindre enheter. 
Kapaciteten på en sådan enhet sätts således den minsta orderkvantiteten till 
under de första fem åren efter EOP. Vidare sätts större orderkvantiteter till en 
multipel av denna kvantitet. Genom att styra orderkvantiteterna till behovet av 
förarmodulen avrundat uppåt till närmsta förpackning hålls totalkostnaden för 
reservdelshållningen minimal med dessa förutsättningar. 

Kalkylen som har utförts kräver vissa förutsättningar. Nedan finns uppräknat en 
del av de indata, förutsättningar och antaganden som använts i kalkylen: 

- Kalkylen täcker ej de avslutande fem åren av serviceperioden. 
- Det ingående lagret vid EOP är satt till noll. 
- Behovet av komponenterna är satt på aggregerad nivå. Det vill säga att 

behovet av modulen genererar behovet på komponenterna. 
- Påfyllnadshastigheten är inte aktuell då det rör sig om beställningsvaror 

och lagret fylls således på momentant vid ankommande beställning. 
- Då lagret når en viss säkerhetsnivå genereras beställningssignal. Den 

signalnivån sätts så att lagret ska kunna infria en viss servicenivå, som 
bestäms av företagets övergripande servicestrategi. Säkerhetslagret 
kommer således bidra med samma kostnad oavsett inköpsstrategival och 
finns därför inte med i beräkningen. 

- Växelkursen är satt till 1 EUR = 9 SEK. 
- 1 månad är satt till 30 dygn. 
- Autolivs internränta är 12 %. 
- Kostnaden för en lagerplats är 5,70 SEK/dygn. 
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Ingående data som kalkylen kräver har hämtats från Autolivs affärssystem, 
Movex, aktuella avtal mellan Autoliv och aktuella leverantörer samt att annan 
nödvändig information har tillhandahållits från relevant personal på företaget. I 
följande tabell (tabell 5) finns dessa data samlade för de fyra olika 
komponenterna. 

Tabell 5: Ingående data för kostnadsjämförelse 

 Cover Container Gasgenerator Bag 

Leverantör Polimoon Kendrion TRW Alva 

Seriepris 
(SEK/st.) 

41 16 298 175 

Reservdelspris 
(SEK/st.) 

Tabell 6 21,49 Tabell 7 Tabell 8 

Antal/Förpackning 
(st.) 

20 12 24 15 

Antal/Lagerplats 
(st.) 

240 288 480 480 

Tre av ovanstående komponenter har avtal som innebär en varierande 
reservdelsprissättning. Följande tabeller (tabell 6-8) illustrerar hur dessa villkor 
ser ut. 

Polimoon använder en princip i deras reservdelsprissättning som bygger på att 
ett konstant pris sätts över ett visst orderstorleksintervall. Det innebär således att 
Autoliv får betala lika mycket för en order på 20 covers som de får betala för 
100 covers. En sådan prissättning kräver att Autoliv har bra system som håller 
reda på dessa intervall så att de undviker att betala skyhöga styckpriser. 

Tabell 6: Reservdelsprissättning cover 

Order 1-10 st. 11-100 st. 101-200 st. 201-400 st. 

Pris 
(SEK/order) 

31 050 43 200 56 700 95 400 
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TRW använder en prissättningsmodell, för gasgeneratorer som reservdel, med 
två variabler som påverkar priset: orderstorlek samt tid från EOP. I detta avtal 
finns det dessutom villkor som strider mot ASM; ett högre reservdelspris tas ut 
direkt efter EOP. Detta är något som Autoliv och TRW inte är helt överrens 
om. I kalkylen har prisökningen under de första fem åren efter EOP åsidosatts 
och villkoret i ASM som säger att serieprissättning gäller har varit styrande. 

Tabell 7: Reservdelsprissättning gasgenerator 

 Förpackning om 
30 st. 

Förpackning om 
90 st. 

Förpackning om 
180 st. 

Förpackning om 
360 st. 

1-5 år efter 
EOP 

1080 SEK/st. 837 SEK/st. 801 SEK/st. 774 SEK/st. 

6-10 år efter 
EOP 

2124 SEK/st. 1692 SEK/st. 1557 SEK/st. 1494 SEK/st. 

10- år efter 
EOP 

Ca 4500 
SEK/st. 

Ca 4500 
SEK/st. 

Ca 4500 
SEK/st. 

Ca 4500 
SEK/st. 

Alva använder följande princip för prissättning av deras bagar när de går som 
reservdel. Brytpunkten i dessa intervall har också beräknats. En brytpunkt på 9 
innebär alltså att det inte finns någon anledning att beställa 9 eller 10 bagar. Då 
är det mer lönsamt att beställa 11 bagar till det lägre priset. 

Tabell 8: Reservdelsprissättning bag 

Order 1-10 st. 11-50 st. 51-100 st. 101- 

Pris 
(SEK/st.) 

270 216 162 135 

Kommentar (Brytpunkt 9) (Brytpunkt 39) (Brytpunkt 85)  

Kalkylen har utförts med hjälp av Microsoft Excel. Excelarket har utformats så 
att beräkningarna tar hänsyn till samtliga rådande förutsättningar. På grund av att 
beräkningar har utförts för varje månad under en 10-årsperiod, för tre olika 
inköpsstrategier och för fyra olika komponenter har arket en sådan storlek som 
inte tillåter att kalkylen presenteras i sin helhet. Istället presenteras kalkylen i 
form av diagram som belyser de viktigaste resultaten. 
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6.2.1 Beräkningar 
Kalkylen i sig bygger på att för varje månad och för varje komponent beräkna 
tre olika kostnadsposter och sedan summera dessa. Kostnadsposterna som 
kalkylen innefattar är: en orderkostnad som är priset för ordern, en 
kapitalkostnad vilket är en alternativkostnad motsvarande den avkastning som 
investerade pengar kunde ha genererat och en lagerhållningskostnad som är 
kostnaden för att lagerhålla komponenterna. Vilka beräkningsmetoder som 
används, och varför de används, vid de olika strategierna kommer regelbundet 
att motiveras och förklaras. 

För att underlätta förståelsen i de olika beräkningarna som utförs summerar listan 
nedan de olika variablerna samt symbolerna för dessa: 

- K = Kostnad 
- Ps = Seriepris för komponenten 
- Pr = Reservdelspris för komponenten 
- Q = Orderkvantitet 
- L = Antal artiklar i lager 
-  = Antal artiklar i lager föregående månad 
- Kk = Kostnad för bundet kapital 
- i = Internränta 
- Kl = Lagerkostnad 
- Lk = Lagerhållningskapacitet, komponenter per lagerplats 
- Klp = Lagerhållningskostnad per lagerplats 

För de inledande fem åren efter EOP ser formeln ut som i ekvation 1. 

  (1) 

Priset är hämtat ifrån Movex. Kvantiteten motsvarar behovet avrundat uppåt till 
närmaste hel förpackning. Kapitalkostnaden är beräknad som värdet utav 
genomsnittligt månadslager multiplicerat med internräntan (se ekvation 2). 

  (2) 

  



Analys 
 

- 60 - 
 

Lagerhållningskostnaden är beräknad enligt ekvation 3. 

  (3) 

Lagerhållningskapaciteten och lagerhållningskostnaden per lagerplats är givna 
sedan tidigare. 

Fem år efter EOP ersätts seriepriset med ett reservdelspris, hämtat ifrån avtal, 
vilket ger ekvation 4. Vidare styr de olika strategierna vilken orderkvantitet som 
används, i övrigt är det inga skillnader mot föregående exempel. 

  (4) 

6.2.2 Strategi 1 
Första strategin som kalkyleras kan beskrivas med följande villkor: 

- Lagret hålls minimalt. 
- Beställningarna har varierande orderkvantitet. 
- Behovet styr orderkvantiteten. 

Orderkostnad 
Fem år efter EOP är det prisintervallen i de olika reservdelsavtalen som styr 
orderkvantiteten. I strategi 1 skall lagren hållas minimala vilket gör att 
orderkostnaden för varje ordertillfälle är relativt låg men orderintervallen är täta. 
Det innebär att den totala orderkostnaden är hög för strategi 1 eftersom 
styckprisen för komponenterna är blir höga vid mindre beställningar. 

Kapitalkostnad 
Eftersom orderkvantiteten i strategi 1 väljs för att minimera lagren så innebär det 
låg kostnad för bundet kapital. 

Lagerhållningskostnad 
Även lagerhållningskostnaden är låg i strategi 1 eftersom orderkvantiteten är satt 
för att hålla lagernivåerna så låga som möjligt. 

Diskussion – Just In Time, effektiv reservdelshållning? 
Strategi 1 är en form av Just-In-Time-metod. Beställning av komponenter sker 
när behov uppstår och minimal lagerhållning tillämpas. Fördelarna med strategin 
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är att den har ett litet behov av lageryta och lagerkostnaden är således låg. 
Strategin binder inte heller upp stort kapital. Även andra fördelar med att hålla 
lagernivåerna låga som att inkuransrisken är låg talar för strategi 1. Det som talar 
emot strategi 1 är framförallt att totalkostnaden är hög. Eftersom strategin 
använder sig av täta ordertillfällen med små orderkvantiteter vid varje tillfälle blir 
styckkostnaden för komponenterna hög vilket inte vägs upp av låg 
kapitalbindning och låg lagerhållningskostnad. 

Strategi 1 kan summeras med följande påståenden: 

+ Litet behov av lageryta, låg lagerkostnad 
+ Låg kapitalbindning 
+ Kvalitetsfaktorer 
‐ Dyr totalkostnad 

6.2.3 Strategi 2 
Den andra strategin skiljer sig avsevärt mot det första alternativet och följande 
gäller: 

‐ Fem år efter EOP sker ett slutköp 
‐ Dessa komponenter lagerhålls och ska täcka behovet under resterande 

serviceperiod 

Orderkostnad 
Då denna strategi innebär att ett slutköp görs medan Autoliv fortfarande får köpa 
komponenter till seriepris innebär det en stor kostnad vid ordertillfället där 
slutköpet sker men då styckpriset är lågt samt att inga fler order sker är 
totalkostnaden låg. 

Kapitalkostnad 
I och med att denna strategi bygger på att hålla ett stort lager binder den upp 
kapital. Dock anskaffas detta lager medan seriepris fortfarande gäller vilket ändå 
gör att värdet av lagret inte är alltför stort och således inte heller det bundna 
kapitalet. 

Lagerhållningskostnad 
Strategin tillämpar lagerhållning i stor utsträckning och följaktligen är 
kostnaderna för lagerhållning stora. 
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Diskussion – Slutköp, bra eller dåligt? 
Denna strategi visade sig ha den lägsta totalkostnaden. Även om kostnaden för 
det bundna kapitalet och kostnaden för lagerhållning var stora vägdes det upp 
utav ett lägre inköpspris. En annan stor fördel med denna strategi är att i och 
med att man gör ett slutköp och på så vis avslutar affären medför att företaget 
undviker problem som kan uppstå med leverantörer under reservdelslivscykeln. 
Den största nackdelen med denna strategi är att den är sämre ur 
kvalitetssynpunkt. Att slutköpa för att lagerhålla komponenterna medför en del 
risker ur kvalitetssynpunkt såsom risk för inkurans. En annan svårighet med 
denna strategi är att den är väldigt definitiv. Efter att slutköpet är gjort och 
affären är avslutad finns det inte längre någon möjlighet att få fram nya artiklar. 
Därför kräver denna strategi goda prognoser för att vara framgångsrik. 

Följande påståenden summerar utfallet av Strategi 2: 

+ Låg totalkostnad 
+ Få ordertillfällen 
‐ Kräver mycket lageryta, hög lagerkostnad 
‐ Kvalitetsfaktorer 
‐ Prognoskänslig 

6.2.4 Strategi 3 
Den tredje och sista strategin som ingår i kalkylen kännetecknas av följande 
villkor: 

‐ Orderkvantiteten är konstant 
‐ Orderintervallen är varierande 
‐ Behovet styr orderintervallen 

Orderkostnad 
I det här fallet är orderkvantiteten konstant. Orderkvantiteten är satt utefter de 
prisintervall som finns i reservdelsavtalen. Det innebär att orderkvantiteten sätts 
större än det verkliga behovet för att erhålla ett mer fördelaktigt pris. På så vis 
görs färre och större beställningar jämfört med det verkliga behovet. 
Orderkostnaden för varje tillfälle blir således högre än i strategi 1 men färre 
ordertillfällen och ett lägre styckpris gör att totalkostnaden, för order, blir lägre. 
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Kapitalkostnad 
Eftersom denna strategi använder sig utav en fast orderkvantitet och reglerar 
behovet med olika långa orderintervall förekommer en del lagerhållning och 
därmed även en del bundet kapital. Eftersom komponenter anskaffade till 
reservdelspris lagerhålls är det bundna kapitalet relativt stort. 

Lagerhållningskostnad 
I och med att viss lagerhållning sker förekommer en del kostnad för 
lagerhållning. Då strategin är en form av medelväg mellan strategi 1 och strategi 
2 gäller det även lagerhållningskostnaden där strategi 3 ligger högre än strategi 1, 
men lägre än strategi 2. 

Diskussion – Den gyllene medelvägen? 
Strategi 3 är en kombination av de båda tidigare, därmed har den inga 
ytterligheter i form av fördelar och nackdelar. Istället har den vissa för- och 
nackdelar från de bägge tidigare strategierna. Strategin använder sig av större 
orderkvantiteter än strategi 1 för att erhålla lägre reservdelspriser men utan att 
erhålla lika stora lagerhållningskostnader som strategi 2. Strategi 3 medför inte 
heller de kvalitetsrisker som strategi 2 gör, eftersom lagernivåerna hålls lägre. 

6.2.5 Sammanställning av kostnadsjämförelse 
Sett till totalkostnaden var strategi 2, slutköp, den klart bästa. (se figur 12) Även 
om god säkerhetsmarginal för inkuransrisk och prognosfel vidtogs var 
totalkostnaden klart lägre. Det som talar emot strategi 2 är behovet utav lageryta 
samt risken för kvalitetsproblem kopplat till lagerhållning. Strategi 3 har en 
högre totalkostnad men medför inte risk för eventuella kvalitetsproblem och kan 
således vara ett fullgott alternativ. Strategi 1 bör endast användas om lagren 
nödvändigtvis skall hållas så låga som möjligt. I övrigt väger inte strategi 1 upp 
för den höga totalkostnad som strategin innebär. 
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Figur 12: Totalkostnad för de tre strategierna 

Sett till ovanstående totalkostnad ligger stor del av kostnaden under år 1-5 
eftersom det är där som största delen av reservdelsbehovet ligger. Under dessa 
första fem år ser alla tre strategier likadana ut eftersom reservdelspriserna ännu 
inte har börjat gälla. För att tydligare visa skillnaderna mellan de olika 
strategierna presenteras även motsvarande diagram för år 6-10 (se figur 13). 

 

Figur 13: Totalkostnad för de tre strategierna år 6-10 
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För att mer ingående jämföra de ingående kostnadsposterna strategierna emellan 
presenteras i tur och ordning orderkostnad, kapitalkostnad och lagerkostnad i 
figur 14 - 16. I dessa figurer framgår också att de första fem åren av 
reservdelstillverkning är identiska för de olika strategierna. Dessa första fem år är 
dessutom klart lägre än nästkommande fem år i alla tre figurer. Det beror på att 
seriepris fortfarande gäller för de åren samt att lagernivåerna hålls så låga som 
möjligt. Viktigt att notera är skillnaden på skalorna för de tre olika figurerna. 
Skalan för orderkostnad är 100 gånger så stor som skalan för kapitalkostnad och 
närmare 300 gånger så stor som skalan för lagerkostnad. 

 

Figur 14: Orderkostnad för de tre strategierna 

 

Figur 15: Kapitalkostnad för de tre strategierna 
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Figur 16: Lagerkostnad för de tre strategierna 
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Figur 17: Fördelning av reservdelsbehovet för DAB 940 och PAB 850 
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I ”Flag panel” finns många kopplingar till Kraljics matris då leverantörer blir 
sorterade i olika fack beroende på hur de uppfattas av Autoliv. De leverantörer 
som sorteras till facket ”Prefered” är av typen där maktbalansen är jämn och tack 
vare detta riskeras sällan överrenskommelser med sådana leverantörer att brista. 
Leverantörer som sorteras i facket ”On hold” är som tidigare nämnt osäkra kort 
där det finns en uppenbar risk för att avtalen inte kommer hålla eller att andra 
problem kommer dyka upp längs vägen. Då dessa leverantörer i vissa fall bara 
har reservdelsproduktion blir följden av detta att maktbalansen i Kraljics matris 
inte är fördelad på bästa sätt. Leverantören har helt enkelt inte mycket att förlora 
på att avsluta samarbetet med Autoliv. Autoliv har mist sin förmåga att påverka 
leverantören då leverantören inte längre ser Autoliv som en vinstgenererande 
kund. 

”Flag panel” är ett förhållandevis nytt verktyg inom Autoliv. Visserligen 
presenterades idén redan för sex-sju år sedan men i vilken grad den används 
aktivt varierar som tidigare nämnt mycket. För att ett verktyg som ”Flag panel” 
ska fungera bra krävs ett aktivt arbete och ständiga uppdateringar. Det visar sig 
dock att om detta jobb utförs för det med sig många positiva effekter vilket 
förstås resulterar färre problematiska situationer och således ökad effektivitet. Att 
fortsätta utvärdera sina leverantörer och jobba aktivt med ”Flag panel” kommer 
med tiden att resultera i att leverantörer placerade i ”On hold” kommer falla 
bort från Autolivs leverantörsflora. Något som ska finnas i tanken är att ett 
sådant system kräver en lång inkörningstid som teoretiskt kan vara upp till 15 år 
innan samtliga ”On hold” leverantörer har fallit undan. Det kommer förstås 
alltid det finnas leverantörer som av olika anledningar kommer att hamna i ”On 
hold” men genom att följa ”Flag panel” kan dessa situationer i stor utsträckning 
undvikas. 

6.4 ASM 
Autoliv Supplier Manual, ASM, som finns beskriven tidigare i uppsatsen är ett 
utmärkt verktyg för att införa tydliga rutiner för hur Autoliv ska förhålla sig till 
sina leverantörer. Att ha ett tydligt förhållningssätt till sina leverantörer och att 
leverantörerna i sin tur har klart för sig vad som förväntas av dem är en 
förutsättning för att affärer skall kunna bedrivas på ett lönsamt sätt. 
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ASM behandlar som tidigare nämnt även villkor för reservdelshållning. Det finns 
kanske framförallt en punkt i denna manual som upplevs som föremål för 
diskussion. Punkten ifråga är det uppsatta villkoret som innebär att leverantören 
ska leverera reservdelar efter EOP och fem år framöver till samma pris som då 
artikeln gick i serie. Detta ska gälla såvida inte annat blir sagt i avtalstecknandet. 
Vid första anblick tycks detta vara en, för Autoliv, mycket bra 
överrenskommelse. Men vad innebär detta villkor i förlängningen och på vilket 
sätt påverkas priset av artikeln till följd av detta? 

Givetvis är det svårt att lägga svart på vitt och förklara detta på ett korrekt sätt 
som gäller i alla situationer, men visst kan det vara så att detta villkor i slutändan 
inte visar sig vara så bra för Autoliv som det kanske låter. När en leverantör står 
inför att prissätta en viss artikel för att säljas till Autoliv, är det då omöjligt att 
leverantören tar med detta villkor i beräkningen och drar upp prispåslaget på 
seriepriset? Förmodligen inte omöjligt. Då leverantören måste se till att täcka 
sina omkostnader måste de givetvis se till att få betalt för deras arbete. Eftersom 
reservdelsproduktion är betydligt dyrare än vad seriell produktion är, mestadels 
beroende på ställkostnader, blir företaget således tvunget att täcka dessa 
merkostnader. I det här fallet med ett högre seriepris. Följden av detta skulle i 
många fall resultera i en dyrare reservdelshållning för Autoliv. Eftersom 
volymerna under serietillverkning är många gånger större än volymerna i 
reservdelsprissättning påverkar en liten prishöjning av seriepriset ofta mycket 
mer än vad en större prishöjning av reservdelspriset gör. 

Nu finns det förstås inga belägg för att prissättningen från leverantören skulle gå 
till på detta sätt, men det kan vara värt att ha detta i tanken när avtalen med 
leverantörerna tecknas. 

Att ASM skulle skrivas om på den här punkten är inte något som behöver vara 
att föredra utan snarare kan vetskapen om detta resonemang kunna användas för 
att vid avtalsgenomgången kunna komma överrens om en annorlunda 
reservdelsprissättning som då börjar gälla direkt efter EOP. I denna förhandling 
skulle det då vara önskvärt att priset för reservdelstillverkningen för samtliga 15 
år blir överrenskommet. I och med att man på Autoliv ger avkall på kravet om 
samma pris i fem år efter EOP kanske en sådan överrenskommelse inte är ett 
otänkbart scenario som även leverantören kan gå i god för. 
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Som tidigare nämnt är dock 15 år fortfarande en lång tid, i synnerhet i 
näringslivet där det närmast får betraktas som en evighet. Med detta följer att 
oavsett hur tydliga och klara avtal Autoliv kan nå med sina underleverantörer 
gällande villkor och priser för reservdelar ger det inga garantier för att 
situationen tio år senare ser likadan ut, vilket kan innebära att avtalen inte följs. 
En rättstvist mot en underleverantör som inte har möjlighet att leverera av olika 
orsaker är både tids- och resurskrävande och hjälper inte Autoliv att lösa 
situationen och är därmed sällan ett bra alternativ. Med andra ord kan avtal över 
en så lång tidsperiod ofta tappa i genomslagskraft med åren. Men i samband med 
arbetet med ”Flag Panel” bör Autoliv kunna knyta tajtare 
leverantörsförbindelser och risken med att avtalen frångås av någon av parterna 
kan således minskas avsevärt. 
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7 Slutsats 
ista kapitlet i denna rapport presenterar de slutsatser som dragits utifrån studien. Ett 
resonemang om reservdelshållningen i ett vidare perspektiv finns även med som till 

viss del också ligger till grund för den slutliga rekommendationen. 

7.1 Hantera reservdelsärenden 
Intervjuerna med personal inom Autolivs inköpsavdelning samt 
reservdelsinvolverade personer hos underleverantörer visade, och poängterade, 
vikten av att vara tydlig med prissättningen av reservdelskomponenter. De flesta 
problem, som både leverantörer och inköpare upplevde, var just sådana som 
relaterade till prissättning. För att båda dessa parter ska vara nöjda med det 
ekonomiska utfallet av reservdelshanteringen förutsätts att inköpen sker i 
ekonomiskt fördelaktiga volymer. Ställkostnader hos Autolivs leverantörer måste 
bli utfördelade på ett visst antal produkter samtidigt som Autoliv ska erhålla 
fördelarna av att beställa större kvantiteter i form av lägre styckpriser. Att redan i 
ett tidigt skede komma överens med leverantörerna om vilka orderstorlekar, 
ställkostnader, pris et cetera som ska gälla är ett viktigt utgångsläge för att uppnå 
båda parters tillfredsställelse. Om parterna kommer överens, under fördelaktiga 
omständigheter, bidrar det också till att reservdelshållningen blir säkrare. Detta 
beroende på att risken för de besvärliga situationer som kan uppkomma, när 
leverantören bryter samarbetet med Autoliv under serviceperioden, inte 
kommer att bli lika påtaglig. 

7.2 Val av inköpsstrategi 
De främsta fördelarna med strategi 1, Just-In-Time-strategi med minimala lager, 
är att man inte binder upp något kapital i form av lager och att artiklarna alltid är 
fräscha och inte riskerar att ha försämrats på grund av åldring. 

För strategi 2, slutköpsstrategi med lagerhållning, är fördelarna främst 
kostnadsrelaterade. Inköpspriset är en viktig faktor och har stor inverkan på den 
totala kostnaden. Även att strategin besparar inköpsfunktionen mycket jobb och 
problem är en faktor som talar för strategi 2. 

Strategi 3 är som tidigare nämnt en medelväg mellan strategi 1 och strategi 2. 
Därmed har den inga absoluta fördelar gentemot de övriga strategierna utan den 
drar nytta utav vissa fördelar från bägge de övriga strategierna. 

S
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I valet av inköpsstrategi sett ur ett rent kostnadsperspektiv och utifrån de 
uppsatta avgränsningarna är valet enkelt. Strategi 2 som innebär ett slutköp vid 
fem år efter EOP är i särklass det billigaste alternativet. Det näst billigaste 
alternativet visade sig vara strategi 3. Utifrån detta framgår ett samband att med 
ett kostnadsperspektiv i fokus stöder kalkylen inköpsstrategier som innebär större 
orderkvantiteter. Men verkligheten är ofta en annan än vad som kan visas med 
en kalkyl med fokus på en speciell faktor. En verklighet som i Autolivs fall bland 
annat beror på kvalitetsfaktorer och tillverkningsstrategi. Därför diskuteras 
reservdelsproblematiken i följande stycke utifrån ett vidare perspektiv. 

7.3 Vidare perspektiv 
Rapporten har beskrivit hur reservdelshanteringen utifrån ett inköpsperspektiv 
med kostnadsfokus bör hanteras. Men de slutliga rekommendationerna anses 
inte enbart kunna bestämmas utifrån dessa förutsättningar. Är inte det viktigaste 
egentligen att inköpen av reservdelskomponenter görs på ett sätt som stöder 
företagets övergripande reservdelsstrategi? Att enbart se till inköpsfunktionens 
bästa kommer förmodligen bara leda fram till en suboptimering. Skulle man 
däremot se till ett vidare perspektiv och samordna företagets olika funktioner 
under en gemensam reservdelsstrategi skulle funktionen förmodligen fungera 
mycket bättre. Problemet är att någon sådan strategi inte finns tydligt uttalad. 

Anledningen till att det är på det sättet är bland annat att en av produkterna som 
tillverkas, airbags, inte har funnits under en väldigt lång tid. Det är således först 
nu som Autoliv står inför att gamla airbagmoduler helt går ur tiden. Det leder 
förstås till att Autoliv måste börja avveckla gamla produktionslinor. 2006 fanns 
det i Autolivs lokaler hela 13 produktionslinor som enbart användes för 
reservdelstillverkning. Då talar vi alltså om arbetsstationer med mycket höga 
kapaciteter för serieproduktion, som då bara producerar en bråkdel av deras 
kapacitet. År 2011 skulle samma siffra vara uppe i 28 reservdelslinor, något som 
är direkt otänkbart. 

Därför har Autoliv nu börjat arbeta med att undersöka möjligheterna med att 
använda kombinerade produktionsceller för reservdelstillverkning. De 
kombinerade produktionscellerna utformas för att kunna tillgodose behovet av 
ett flertal moduler till lägre kvantiteter. Figur 11 i kapitel 5.1 stöder denna idé 
som tydligt visar att reservdelsbehovet av en airbagmodul ligger på en nivå av  
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endast ett par procent av behovet under serietillverkningen. Ett av huvudsyftena 
till att Autoliv undersöker detta är för att kunna ta bort gamla produktionslinor 
för att då kunna utnyttja den frigjorda ytan till nya linor. 

Produktionen skulle då gå till så att lämpligt stora batcher av en reservdelsmodul 
tillverkas och lagerhålls sedan för att tillgodose behovet. När en sådan batch är 
på väg att ta slut i hyllan tillverkas en ny batch. För moduler med låg efterfrågan 
till exempel sådana som är mycket gamla och snart utgångna skulle även en 
sluttillverkning, så kallad slutkörning, vara möjlig att genomföra. På så sätt skulle 
antalet ställ och, i förlängningen, den totala ställtiden hållas nere till en 
acceptabel nivå. Genom att arbeta på detta sätt är det således möjligt att tillverka 
tillräckligt mycket för att tillgodose reservdelsbehovet för de olika modulerna. 

Liknande arbete har bedrivits med stor framgång inom Autolivs organisation i 
Europa. Där har man till och med valt att gå steget längre och i princip friställa 
hela reservdelshanteringen och gjort som ett företag i företaget som helt ansvarar 
för den delen. Där har man också öppnat sig för att ta hand om andra fabrikers 
reservdelshållning, eller snarare själva tillverkningen. Ansvaret för 
materialstyrningen ligger dock kvar hos den ursprungliga fabrikens. En sådan 
storskalig lösning med en helt fristående reservdelsfunktion är dock inget 
alternativ för Autoliv i Vårgarda, på grund av att storleken inte är tillräcklig. 

Skulle Autoliv välja en sådan strategi som skulle innebära tillverkning i batcher 
och i vissa fall slutkörningar måste givetvis inköpsstrategin också stödja denna. 
Då skulle inköpet orienteras i samma anda med större beställningar mer sällan. 
Baksidan med att tillverka moduler för att lagerhålla är förstås kapitalbindningen. 
Men involverade personer inom Autoliv tror inte att lagerhållningskostnaderna 
skulle bli mycket mer än vad som finns idag. Idag finns en del bundet kapital i 
komponentnivå men huruvida behovet av dessa komponenter ser ut är det 
kanske ingen som har någon direkt koll på vilket kan ifrågasätta ifall det 
verkligen finns någon nytta med dessa komponenter. Kommer de att användas 
eller är det bara skrot? 
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7.4 Rekommendationer 
Den slutliga rekommendationen i denna studie blir således att Autoliv bör 
bestämma sig för en övergripande reservdelstrategi. Arbetet som pågår idag med 
att använda en annan produktionslayout för tillverkning av reservdelar anses vara 
en mycket god tanke. Inköpet, kopplat till en sådan tillverkning, skulle då få ett 
utseende likt den tidigare presenterade strategi 3. 

Baksidan med beställningar större än det aktuella behovet är då lagerhållningen 
och kapitalbindningen. Men dessa kostnadsposter har ju visat sig endast påverka 
den totala inköpskostnaden väldigt marginell, inköpspriset är den absolut tyngsta 
kostnaden för företaget. Detta innebär också att i de fall där en leverantör 
bestämmer sig för att sluta leverera till Autoliv så bör alltid alternativet att göra 
ett slutköp undersökas. Det istället för att dra igång en omfattande process med 
att flytta verktygen och tillverkningen till en annan leverantör. 

Vidare rekommenderas inköpsfunktionen att fortsätta arbetet med ASM och 
”Flag Panel”. Dessa två verktyg kommer med tiden att föra med sig många 
fördelar i form av säkrare leverantörsförhållanden och tydligare 
avtalsbestämmelser. Att dessa två verktyg inte är något nytt i och med denna 
rapport utan något som redan finns framtaget ses snarare som en fördel än en 
nackdel. Ofta är det så att effektivitetsarbete sker bäst under förutsättningar att 
många små steg tas i rätt riktning, istället för att försöka med ett omfattande 
förbättringsförsök i ett och samma steg. 
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Bilaga E – Intervjumall inköpare 
Namn: 

Anställning: 

Beskriv en typisk inköpsprocess i dagsläget: 

‐ Befintlig leverantör 
‐ Ny leverantör 
‐ Seriekomponent 
‐ Reservdelskomponent 

Hur går val av leverantör till? 

‐  Ny/Befintlig 
‐ Långsiktigt/Kortsiktigt 
‐ Lokal/Global 
‐ Single/Multiple sourcing 

Vilka är de problem som uppstår vid inköp av reservdelskomponenter? 

‐ Hur uppkommer dessa? 
‐ Hur vanligt är det? 
‐ Vilka extrakostnader förekommer? 
‐ Lösningar på problemen? 

Kontrakt – Klausuler/Krav 

Vad tycker du om: 

‐ Lager? 
‐ Slutköp? 
‐ Rutiner? (ex partiformningsmetoder) 
‐ Känsla? 

Övriga synpunkter?  



 

 

Bilaga F – Intervjumall leverantör 
Namn: 

Anställning: 

Leverantör: 

Vilka skillnader finns vid tillverkning av seriekomponenter respektive 
reservdelskomponenter? 

Vilka är de problem som uppstår vid reservdelstillverkning? 

Vilka lösningar vill ni se på dessa problem? 

Hur går prissättning till för serie/reservdel? 
(Ordersärkostnad/Ställkostnad/Påslag) 

Är det vanligt förekommande med ”överraskningsorder”? 

Är det stor skillnad på olika branscher? (Bilindustrins serviceperiod) 

Gör det Autoliv till en ”svår” kund? Hur ser trenden ut? 

Kontrakt – Klausuler/Krav 

 


