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Sammanfattning  

Den globala konkurrensen har under de senaste decennierna sett en kraftig ökning, vilket 

påverkat den europeiska järnvägssektorn. På marknaden råder ett ökat konkurrensutsatt klimat 

och en ökad efterfråga har uppkommit i samband med att infrastrukturen för järnvägar utökats. 

Det här har medfört en ökad betydelse av att kunna minimera kostnader och ledtider, vilket gör 

att valet av rätt leverantör blivit vitalt för att säkerställa en välfungerande och effektiv 

försörjningskedja. 

I den här studien genomförs en analys av olika leverantörer för att kunna minska kostnader samt 

öka servicenivån på reservdelar gällande lok. Vår studie blev initierad av Railcare då de kände 

en osäkerhet kring deras nuvarande situation gällande inköpen av reservdelar till deras 

TRAXX-lok och att denna inköpsfunktion inte var optimal. Projektet har även initierats med 

förhoppningen om en minskning av ledtider samt en minskning av kostnader gällande 

lagerhållning. För att uppfylla studiens syfte har följande tre forskningsfrågor besvarats:  

FF1: Hur kan en evaluering av reservdelsleverantörer utvecklas för att förbättra 

inköpsprocessen 

FF1.1: Hur ser evalueringsprocessen för reservdelar ut idag? 

FF1.2: Vilka kriterier bör reservdelsleverantörer till lok utvärderas på? 

Ovanstående frågeställningar besvaras med hjälp av relevant teori inom ämnet samt flertalet 

intervjuer och studiebesök på fallföretaget och hos leverantörer. Genom att besvara frågorna 

skapas en övergripande bild av Railcares nuvarande evalueringsprocess och det säkerställs även 

att studiens evalueringsprocess tar hänsyn till relevanta kriterier att evaluera 

reservdelsleverantörer till lok på. 

Studien genomfördes utifrån en kvantitativ forskningsmetod där dataunderlaget samlades in 

från relevanta leverantörer på lokmarknaden. Det sammanställda dataunderlaget har i denna 

studie analyserats utifrån Microsoft Excel och programmeringsspråket Python. Baserat på den 

litteratur som studerats inom området, empiri och analys har studien resulterat i en metodik som 

omfattar fem steg som Railcare rekommenderas att använda för att evaluera sina 

reservdelsleverantörer på. Studiens resultat visar på att den mix av leverantörer som tagits fram 

resulterar i stora ekonomiska och tidsmässiga besparingar för Railcare. 

  



 

 

Abstract 

The global competition has seen an increase in recent decades, which has affected the European 

rail sector. The market is experiencing an increased competitive climate and an increase in 

demand has emerged in connection with the extension of the infrastructure for railways. This 

has led to an increased importance of minimizing costs and lead times, which means that the 

choice of the right supplier has become vital in order to ensure a well-functioning and efficient 

supply chain. 

In this paper we analyse different suppliers in order to reduce costs and to increase service 

levels in the spare parts area concerning locomotives. Our research work has been initiated by 

Railcare since they have the concern that their current situation regarding the purchasing of 

spare parts to their TRAXX-locomotives is not optimal. The project is also initiated with hopes 

of a reducement of lead times and stock costs. To fulfill the purpose with the study, the 

following three research questions have been answered: 

RQ1: How can the evaluation of suppliers for spare parts be developed to improve the 

purchasing process 

RQ1.1: How does the evaluation process for spare parts look today? 

RQ1.2: Which criterias should suppliers for spare parts be evaluated on? 

The above questions are answered with the help of relevant theory within the subject as well as 

interviews and study visits at the case company and at suppliers. By answering the questions, 

an overall picture of Railcare's current evaluation process is created and it is also ensured that 

the study's evaluation process takes into account relevant criteria for evaluating suppliers for 

locomotive spare parts. 

The study was conducted on the basis of a quantitative research method where the data was 

collected from relevant suppliers at the locomotive market. The compiled data has been 

analyzed in this study based on Microsoft Excel and the programming language Python. Based 

on the literature studied in the field, empirical data and analysis, the study has resulted in a 

methodology that includes five steps that Railcare is recommended to use to evaluate its spare 

parts suppliers. The result from the study shows that the mix of suppliers that have been chosen, 

results in large time- and financial savings for Railcare. 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion .................................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................................... 1 

1.2 Problembeskrivning ...................................................................................................................................... 2 

1.3 Syfte .............................................................................................................................................................. 3 

1.4 Avgränsningar ............................................................................................................................................... 4 

1.5 Rapportens disposition ................................................................................................................................. 4 

2 Teoretisk referensram ................................................................................................................................... 5 

2.1 Försörjningskedjor ........................................................................................................................................ 5 

2.2 Val och evaluering av leverantör ................................................................................................................... 6 

2.2.1 Framtida evaluering ............................................................................................................................... 8 

2.3 Storlek på leverantörsbas.............................................................................................................................. 8 

2.4 Lagerhållning ................................................................................................................................................. 9 

2.5 Analytical Hierarchy process (AHP) ............................................................................................................. 10 

3 Metod ......................................................................................................................................................... 12 

3.1 Forskningssyfte och forskningsstrategi ....................................................................................................... 12 

3.2 Urvalsgrupp ................................................................................................................................................. 13 

3.3 Datainsamling .............................................................................................................................................. 13 

3.3.1 Litteraturstudie .................................................................................................................................... 13 

3.4 Kredibilitet ................................................................................................................................................... 14 

3.5 Beräkningar ................................................................................................................................................. 15 

3.5.1 Kodteknisk förklaring ........................................................................................................................... 16 

4 Fallstudie ..................................................................................................................................................... 19 

4.1 Företagsbeskrivning .................................................................................................................................... 19 

4.2 Nulägesbeskrivning ..................................................................................................................................... 20 

5 Resultat och Analys ..................................................................................................................................... 22 

5.1 Framtagen metodik ..................................................................................................................................... 22 

5.2 Analys av resultat ........................................................................................................................................ 24 

6 Diskussion & Slutsats ................................................................................................................................... 28 

6.1 Slutsatser ..................................................................................................................................................... 28 

6.2 Rekommendationer .................................................................................................................................... 29 

6.3 Diskussion .................................................................................................................................................... 30 

6.4 Fortsatt forskning ........................................................................................................................................ 32 

7 Referenser ................................................................................................................................................... 33 

Bilagor ............................................................................................................................................................ 37 

 



 

 

Terminologi 

Benämning Förklaring 

 

TRAXX-lok 

 
En serie fyraxliga el-lok från tillverkaren Bombardier. Loken är främst 
avsedda att användas till medeltunga gods. 

 
 

Försörjningskedja 

Även kallat Supply Chain, den kedja av företag och aktiviteter 
inblandade i skapandet, försäljningen och distributionen av en produkt. 
Det här berör steget från råmaterial till det att den färdiga produkten når 
slutanvändaren. 

 

 
Ex-Works 

 

Säljaren ställer godset till köparens förfogande på säljarens mark eller 

område. Köparen står därmed för eventuella fraktkostnader och risker 

som transporten innebär. 

 

OEM 

 

Original Equipment Manufacturer, säljare av originaldelar. 

 

ECM 

 

Entity in Charge of Maintenance, eller underhållsansvarig enhet på 

svenska, är ett begrepp för den organisation eller företag som är 

ansvariga för ett järnvägsfordons underhåll. 
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1 Introduktion 

I följande avsnitt presenteras bakgrunden och problembeskrivningen till studien. Vidare 

presenteras de forskningsfrågor studien har för syfte att besvara följt av de avgränsningar som 

utgör ramen för studien. Avsnittet avslutas med en presentation av rapportens övergripande 

disposition. 

1.1 Bakgrund 

Den globala konkurrensen har under de senaste decennierna sett en kraftig ökning, vilket 

påverkat den industriella marknaden. För att fortsättningsvis kunna säkerställa en 

välfungerande försörjningskedja, har framförallt inköpsfunktionen fått en ökad betydelse 

(Axelsson & Wynstra, 2002; Cao & Zhang, 2011). En bidragande faktor till den 

konkurrenspräglade marknad som idag existerar, är det flertalet aktörer som tillkommit i takt 

med en ökad globalisering (Cao & Zhang, 2011). Internets ökade relevans är en bidragande 

faktor till en ökad global konkurrens vilket bidragit till fler valmöjligheter för inköpare när det 

kommer till val av leverantör (De Boer, Labro & Morlacchi, 2001). Jämfört med förr ser även 

dagens industriella marknader en större variation gällande vad kunden efterfrågar, vilket bidrar 

till att inköparen snabbare måste kunna identifiera och välja lämpliga leverantörer (Axelsson & 

Wynstra, 2002). Inköpsavdelningen tvingas därmed genomföra denna process oftare på dagens 

marknad, vilket bidrar till att tydliga processer och ramverk för valet av leverantör måste till 

för att uppnå en välfungerande försörjningskedja (De Boer et al., 2001). 

För att säkerställa en välfungerande inköpsprocess fyller evalueringsprocessen av leverantörer 

en viktig funktion (Cao & Zhang, 2011). Denna del av inköpsprocessen har länge varit 

förbisedd där många företag än idag underskattar de många fördelar en väl genomförd 

evaluering av leverantörer har potential att bidra med. Syntetos, Keyes & Babai (2009) menar 

att de kriterier en leverantör bör evalueras på skiljer sig mellan vilken produkttyp köparen har 

för avsikt att anskaffa. Syntetos et al., (2009) menar vidare att en produktkategori som särskiljer 

sig från många andra vid inköp är reservdelar, vilket blivit en viktig del för aktörer aktiva på 

den industriella marknaden att ta hänsyn till. Birgün Barla, (2003) menar att hanteringen av 

reservdelar skiljer sig från många andra produkttyper då en brist kan innebära driftstopp i 

verksamheten, det är därför viktigt att kunna välja rätt leverantörer för att få rätt produkter på 

rätt plats i rätt tid och i rätt skick för att minimera driftstoppande reservdelsbrister.  

För att underlätta beslutsfattandet och för att välja rätt reservdelsleverantör bör en evaluering 

baserad på flertalet kriterier genomföras (Syntetos et al., 2009). Detta område har i stor grad 

förbisetts i den akademiska litteraturen, även om den utgör en betydande möjlighet för att kunna 

öka tillgängligheten av reservdelar samt minska lagerkostnaderna. Dessutom, trots en stor 

mängd litteratur framtagen de senaste decennierna, där frågor kring evaluering samt 

lagerstyrning för reservdelar berörts, är det få undersökningar som gjort empiriska 

implementeringar av lösningar och med få undantag saknas också fallstudier. Därmed är den 

fallstudie som genomförts i denna rapport av hög relevans för att ge en djupare insikt i relevant 

affärspraxis. 
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1.2 Problembeskrivning 

Det konkurrensutsatta klimat som präglar dagens industriella marknad har även påverkat 

företag aktiva inom den europeiska järnvägssektorn, detta visar en rapport framtagen av 

Independent Regulators Group Rail (2019). Den ökade efterfrågan och konkurrensen som 

uppkommit i samband med att infrastrukturen för järnvägar utökats, har medfört en ökad 

betydelse av att kunna minimera kostnader och ledtider, vilket gjort valet av rätt leverantör 

vitalt för att säkerställa en välfungerande och effektiv försörjningskedja (De Boer et al., 2001). 

I nedanstående figur visualiseras den kontinuerliga ökning av efterfrågan som setts de senaste 

åren. 

Den svenska sektorn har även den sett en ökad verksamhetsvolym för underhållsåtgärder och 

återinvesteringar i järnvägsanläggningen jämfört med tidigare år, menar Trafikverket som är en 

stor kund till fallföretaget Railcare Group AB, hädanefter kallat Railcare, som studerats i denna 

studie (Trafikverkets årsredovisning, 2018). Railcare är ett företag aktivt på främst den svenska 

marknaden och vars verksamhet huvudsakligen fokuserar på underhållet av järnvägar. Railcare 

är baserade i Sverige men aktiva i hela Skandinavien samt Storbritannien. Deras varierande 

arbetsuppgifter medför att Railcare tillhandahåller en bred flotta av varierande loktyper för att 

kunna möta olika kunders önskemål, där TRAXX-loken är deras senaste tillskott. TRAXX-

loken används för ett kunduppdrag där malm körs mellan Pitkäjärvi till Narvik. Dessa lok hyrs 

in från ett mindre leasingbolag, där leasingbolaget inte erbjuder något fullserviceavtal, vilket 

medför att Railcare själva måste införskaffa reservdelar till dessa lok och även underhålla loken. 

Tiden från kontraktstecknande till trafikstart i uppdraget där TRAXX-loken används var bara 

cirka 5 månader och reservdelsförsörjning var då inte en fråga som kunde ges högsta prioritet 

då fokus istället var att säkra loktillgång, genomföra en ombyggnation till centralkoppel och få 

detta godkänt samt att rekrytera personal. Då Railcares övriga uppdrag utförs med diesellok där 

de har eget reservdelslager samt upparbetade kontaktvägar, stod de i motsats till deras tidigare 

Figur 1 - Visualisering av tågtrafiken för passagerar och frakttåg (i miljarder tåg-km) 27 EU-länder har medverkat till 

dataunderlaget. (Independent Regulators Group Rail, 2019) 
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uppdrag nu inför utmaningen att hitta rätt kontakter som kunde erbjuda bra leveranstider och 

kvalitet till rätt pris. (Hans Flodmark, personlig kommunikation, 20 december 2018).  

Likt många andra företag har evalueringsprocessen av leverantörer till stor grad varit förbisedd 

hos Railcare och i synnerhet för de nyligen anskaffade TRAXX-loken. En informationsbrist 

inom Railcare råder angående vilka leverantörer som lämpar sig bäst för de ingående delarna 

till denna loktyp, vilket i kombination med att Railcares nuvarande anskaffningsprocess saknar 

en uttalad strategi för evaluering av leverantörer, resulterar i att det inte finns någon uttalad 

systematisk metod som kan appliceras på det här specifika fallet. De leverantörer företaget 

använder sig av i dagsläget har generellt sett långa leveranstider och högre priser gentemot de 

relevanta motsvarigheter företaget hittills undersökt. Det här gör att Railcare ser sin nuvarande 

situation som problematisk, där stora kostnadsbesparingar anses kunna göras genom nya 

leverantörsrelationer (Morten Mischke, personlig kommunikation, 12 februari 2019). 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att ta fram ett system för att underlätta evalueringen av leverantörer, mer 

specifikt vid valet av de mest lämpade leverantörerna för reservdelar till loktypen TRAXX 

185.2 SN.  För att även underlätta företagets framtida evalueringsprocess, är systemet framtaget 

med förhoppningen om en möjlig applicering på andra typer av lok. De forskningsfrågor som 

presenteras nedan utgör studiens utgångspunkt. 

FF1: Hur kan en evaluering av reservdelsleverantörer utvecklas för att förbättra 

inköpsprocessen 

Ovanstående huvudfrågeställning besvaras med hjälp av relevant teori inom ämnet samt 

flertalet intervjuer och studiebesök på fallföretaget och hos leverantörer. Huvudfrågeställningen 

besvaras även med hjälp av följande delfrågor: 

FF1.1: Hur ser evalueringsprocessen för reservdelar ut idag? 

Genom att besvara frågan skapas en övergripande bild av Railcares nuvarande 

evalueringsprocess. Frågeställningen besvaras med hjälp av en analys av de intervjuer som 

genomförts med relevanta personer inom företaget och med hjälp av studiebesök på 

fallföretaget och hos leverantörer. 

FF1.2: Vilka kriterier bör reservdelsleverantörer till lok utvärderas på? 

Genom att besvara frågan säkerställs att studiens evalueringsprocess tar hänsyn till relevanta 

kriterier att evaluera reservdelsleverantörer till lok på. 
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1.4 Avgränsningar 

Studien är begränsad till att enbart beröra en fallstudie på företaget Railcare. Vidare fokuserar 

studien endast på de 65 reservdelar Railcare efterfrågar till de fyra inhyrda TRAXX-loken. 

Samtliga avgränsningar konkretiseras i nedanstående punktlista. 

• Fallstudie begränsad till fallföretaget Railcare. 

• Endast de 65 reservdelar Railcare efterfrågar undersöks. 

• Studien behandlar endast reservdelsflödet gällande fyra stycken TRAXX 185.2 SN lok. 

 

1.5 Rapportens disposition 
 

Tabell 1 - Övergripande bild över rapportens disposition 

Avsnitt Beskrivning 

 
Inledning 

I avsnittet presenteras bakgrunden och problembeskrivningen till 
studien. Vidare presenteras de forskningsfrågor studien har för syfte att 
besvara följt av de avgränsningar som utgör ramen för studien. 

 

Teoretisk 
referensram 

I avsnittet presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund 
för studien. I avsnittet presenteras initialt information gällande 
försörjningskedjor och anskaffningsprocessens ingående delar, detta 
följs av en beskrivning av Analytical Hierarchy Process. Avsnittet 
avslutas med teori angående leverantörsbaser och lagerhållning. 

 

Metod 

I avsnittet presenteras de vetenskapliga metoder som använts för att 
besvara forskningsfrågan. Vidare beskrivs forskningens inriktning samt 
tillvägagångssättet för insamling och analys av data. Det här följs av en 
diskussion angående studiens kvalitetshöjande åtgärder. 

 
 

Fallstudie 

I avsnittet presenteras en ingående beskrivning av fallföretagets 
situation, där den information som inhämtats genom intervjuer och 
observationer ligger till grund för fallstudien. Inledningsvis ges en 
beskrivning av fallföretaget följt av en nulägesbeskrivning över den 
rådande situationen på företaget. 

 

Resultat & 
Analys 

I avsnittet presenteras vilka val av leverantör för respektive produkttyp vi 
rekommenderar Railcare att göra, även de beräkningar som legat till 
grund för de olika valen presenteras. För att underlätta framtida 
beställningar presenteras vidare vilka produkter som bör beställas vid 
behov och vilka som bör lagerföras. 

 

Diskussion & 
Slutsats 

I avsnittet förs en diskussion kring studien som genomförts och dess 
tillförlitlighet. Det inkluderar en beskrivning av de antaganden och 
förenklingar som gjorts och hur dessa påverkat studiens reliabilitet. Även 
de motgångar som uppstått under studien diskuteras. Slutligen 
presenteras några förslag till fortsatt forskning.  
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2 Teoretisk referensram 

I följande avsnitt presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. I 

avsnittet presenteras initialt information gällande försörjningskedjor och 

anskaffningsprocessens ingående delar presenteras för att bidra med en ökad förståelse för 

kopplingen mellan dem, detta följs av en beskrivning av den Analytical Hierarchy Process som 

använts för att ta fram resultatet. Avsnittet avslutas med teori angående leverantörsbaser och 

lagerhållning. 

2.1 Försörjningskedjor 

En försörjningskedjas livscykel består enligt Huo, Jia, Jiang & Li (2009) av den helomfattande 

processen från konstruktion till disaggregering. Mellan det första steget av försörjningskedjan 

och det sista steget tillkommer den operativa verksamheten. Ur ett traditionellt perspektiv, kan 

hanteringen av försörjningskedjor enligt Besbes, Allaoui, Goncalves & Loukil (2013) 

definieras som alla aktiviteter inblandade i omvandlingen av produkter från råmaterialstadiet 

till slutproduktsteget, som utförs för att uppfylla konsumenternas krav. 

Försörjningskedjor har enligt Xie, Wang & Lai (2011) två typer av 

strukturer.  Försörjningskedjor med vertikal integration samt försörjningskedjor med 

decentraliserade inställningar. I en försörjningskedja med vertikal integration, kan den 

centraliserade beslutsfattaren genomföra samordningar inom hela försörjningskedjan.  I en 

försörjningskedja där kontrollen är decentraliserad, strävas det efter att konstruera processen 

med uppbyggnad från golvet till längst upp i processen (Walsh & Wellman, 2003).  

Själva skapandet av försörjningskedjor är processen av att bestämma vilka deltagare som ska 

vara med i en viss försörjningskedja, vem som ska utbyta vad med vem samt benämningen av 

villkoren för de olika utbytena. Traditionellt har försörjningskedjor bildats och bibehållits under 

långa tidsperioder genom omfattande mänskliga interaktioner. Accelerationen och 

påskyndandet av kommersiella beslutsfattanden har dock skapat ett behov av ett mer avancerat 

stöd. Företag inom en rad olika delar av arbetsmarknaden baserar idag sina affärsmodeller på 

bygg-till-order, snabb utveckling samt kundanpassade produkter för att tillfredsställa den 

ständigt föränderliga efterfrågan från konsumenterna. Vid eventuella fluktuationer i 

tillgänglighet samt i resurskostnader måste företagen reagera snabbt för att upprätthålla sin 

produktionskapacitet och vinst. Dessa typer av förändringar uppträder alltmer vid olika skalor, 

hastigheter och komplexiteter som inte går att hanteras av människor, därmed ökar också 

behovet av ny teknik för automatiseringar av försörjningskedjor (Walsh & Wellman, 2003). 
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2.2 Val och evaluering av leverantör 

För att skapa en bild över kopplingen mellan de sex ingående delarna i anskaffningsprocessen 

illustreras dessa i nedanstående Figur 2. Efterföljande text berör det område i 

anskaffningsprocessen som fokuserar på val och evaluering av leverantör, då det området är av 

särskilt intresse för studien. 

 

 

Figur 2 - konkretiserar anskaffningsprocessen och dess ingående delar (Van Weele, 2012) 

Vid val av leverantör bör köparen enligt Van Weele (2012) inleda med en 

marknadsundersökning för att kunna identifiera relevanta leverantörer. Vidare menar 

författaren att valet av leverantör innehåller fyra specifika steg: 

Steg 1 - Bestäm metod för kontraktering 

Två huvudsakliga metoder används vid kontraktering, turnkey-kontraktering och partiell 

kontraktering. Vid användandet av turnkey-metoden läggs hela ansvaret av uppdraget på 

leverantören till skillnad från partiell kontraktering som innebär att olika delar av uppdraget 

kontrakteras till olika leverantörer (Skaates, Tikkanen & Lindblom, 2002). 

Steg 2 - Preliminär kvalificering av leverantörer 

Enligt Van Weele (2012) bör specifika krav baserade på specificeringen av inköpsordern 

fastställas i ett tidigt skede. Det här underlättar arbetet av att identifiera relevanta leverantörer 

med en möjlighet att uppfylla de krav företaget har på såväl arbetet som produkten. En lista 

över relevanta leverantörer, en så kallad “approved vendor list” kan med fördel användas och 

är vanligt förekommande inom större företag och inom branscher med hårda krav (Wadhwa & 

Ravindran, 2007). Den här listan är oftast lång och bör reduceras till en kortlista innan 

anbudsbegäran från relevanta leverantörer samlas in.  Wadhwa & Ravindran, (2007) menar 

även att en väl framtagen kortlista, vanligen utgörs av tre till fem leverantörer. 

Steg 3 - Analys av anbud 

Efter insamlandet av anbuden genomförs en utvärdering av samtliga. Det finns några 

huvudsakliga faktorer som företag bör evaluera vid valet av leverantör. Van Weele (2012) 

menar att anbuden bör utvärderas med följande huvudområden i åtanke; logistiska, tekniska, 

kvalitetsmässiga, ekonomiska samt juridiska. Verma & Pullman (1998) anser att de mest 

fundamentala i denna process är; kvalité, leveranspunktlighet, enhetskostnad, ledtid på 

leveranser och flexibilitet gällande orderändring. Vidare menar Wadhwa & Ravindran (2007) 

att pris, ledtid och kvalité är de viktigaste faktorerna att utvärdera vilket stärker trovärdigheten 

för Van Weele (2012) samt Verma & Pullmans faktorer. Kostnadsaspekten har ett stort 
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inflytande på valet av leverantör där det vanligaste förfarandet är att köparen försöker uppskatta 

den totala ägandekostnaden, det är i det här steget därför viktigt att inte enbart fokusera på 

enhetskostnaden, utan vara införstådd med att samtliga områden bör evalueras för att kunna ta 

fram den totala ägandekostnaden samt göra rätt val av leverantör (Weber, Current & Benton, 

1991). 

I Verma & Pullmans (1998) studie framkom det att “Produktkvalité” var den faktor som ansågs 

viktigast vid upprättande av en hållbar relation. Rankningen på samtliga faktorer var enligt 

följande; 1: “Produktkvalité” 2: “Leveranspunktlighet” 3: “Enhetskostnad” 4: “Ledtid på 

Leverans” 5: “Flexibilitet Gällande Orderändring”. Dessa faktorer stämmer till stor del överens 

med Van Weeles (2012) faktorer vid val av rätt leverantör. Mer specifikt anser författaren att 

följande fyra faktorer är av särskilt intresse; 1: Kvalité, 2: Totalkostnad, 3: Pålitlighet, 4: 

Effektiva Leveranser. En distinkt skillnad mellan dessa författare är synen på kostnad. Verma 

& Pullman (1998) anser att enhetskostnaden är av störst vikt vad gäller kostnadsaspekten, 

medans Van Weele (2012) istället lyfter fram vikten av att evaluera leverantörer på 

totalkostnad. Med det här synsättet kan enhetspriset för en produkt vara väldigt lågt men 

transportkostnaden vara väldigt hög, vilket leder till en hög totalkostnad. I dessa typer av fall 

kan det vara fördelaktigt att utreda en leverantör baserat på den totala kostnaden istället Van 

Weele (2012). 

Steg 4 - Slutgiltigt val 

Baserat på utvärderingen av anbuden görs slutligen ett val. I de fall där leverantören levererar 

produkter av vital karaktär för kunden, bör även en riskanalys genomföras (Van Weele, 2012). 

Potentiella risker bör kategoriseras som; tekniska, kvalitetsmässiga eller ekonomiska risker 

(Chapman & Ward, 2003). Författarna menar vidare att en vanligt förekommande ekonomisk 

risk vid affärer är att den ena parten försöker få ut så mycket som möjligt på den andra partens 

bekostnad. Det här skapar misstro mellan köpare och säljare och kan leda till att förhandlingar 

måste avbrytas. För att undvika dessa scenarion bör ett tydligt avtal mellan kund och säljare 

upprättas innan en evaluering genomförs (Van Weele, 2012). 

 För kunden själv är det enligt McKenzie (1999) i regel bäst att förhandla fram ett fast pris, då 

evalueringstiden mellan att avtalet upprättas och en order läggs kan variera kraftigt och röra sig 

om långa tidsperioder. Det är därför av särskild vikt att vid upphandlingar med utländska 

aktörer tydligt säkerställa vilken valutakurs priset är upprättat i och hur länge avtalet är giltigt, 

då eventuella skiftningar i valutakurs kommer att utgöra en stor risk för såväl säljare som 

köpare. Om inga risker identifieras eller om de identifierade riskerna är hanterbara, väljs kunden 

och förhandlingar kring leverans kan inledas. Då möjligheten fortfarande finns till framtida 

samarbeten bör samtliga leverantörer som inte vann anbudet informeras om detta samt få reda 

på anledningen till att de inte valdes. 
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2.2.1 Framtida evaluering 

De erfarenheter köparen skaffat sig om säljaren bör dokumenteras, inför framtida evalueringar 

kommer det här bidra till en tydligare och mer rättvis bild över samtliga leverantörers 

prestationsförmåga (Van Weele, 2012). Leverantörerna bör främst utvärderas på kvalitet och 

leveranspunktlighet, dessa två faktorer förbises ofta och fokuset läggs istället på vilken 

leverantör som erbjöd lägst enhetspris (Chapman & Ward, 2003). Den här naiva inställningen 

leder i många fall till att förlängda ledtider och låg kvalitet genomsyrar samarbetet, därför är 

det väsentligt att utvärdera leverantörens prestationsförmåga inom såväl kvalitet som 

leveranspunktlighet för att förebygga att inte framtida samarbeten blir lidande (Chapman & 

Ward, 2003). En väl genomförd utvärdering av samtliga samarbeten kommer att bidra till att 

enbart leverantörer med möjlighet att möta det som efterfrågas utgör ett företags 

leverantörspool. Detta bidrar följaktligen till en minskning av leverantörsbasen och kommer 

underlätta valet av leverantör vid framtida beställningar (Van Weele, 2012). 

2.3 Storlek på leverantörsbas 

Som företag finns det både för- och nackdelar med att använda sig av ett fåtal leverantörer. På 

samma sätt finns det för- och nackdelar vid användning av ett större antal leverantörer. Dessa 

styrkor och svagheter för respektive leverantörsstrategi kommer följande avsnitt belysa. 

Enligt Bergera, Gerstenfeldb & Zengb (2004) finns det vissa fördelar för företag som använder 

sig av ett större antal leverantörer som ska riskminimera sin verksamhet. När ett företag förlitar 

sig på ett mindre antal leverantörer, innebär det också ofta att företaget förlitar sig på ett mindre 

antal leverantörer gällande kritiska produkter som kan vara vitala för företagets verksamhet. 

Detta kan i förlängningen medföra en ökad risk för avbrott i företagets försörjningskedja. 

Costantino & Pellegrino (2010) menar på samma sätt att det med en större leverantörsbas, bättre 

går att förbereda sig på en större och mer oförutsägbar efterfråga vid de största 

behovsperioderna, eftersom potentialen att köpa in ett större antal produkter på en mindre tid 

generellt är större med en större leverantörsbas. Både studierna från Bergera, Gerstenfeldb & 

Zengb (2004) samt Costantino & Pellegrino (2010) menar med andra ord att flexibilitet är större 

för företag med en större leverantörsbas vilket minimerar riskerna. 

Det finns enligt Costantino & Pellegrino (2010) en rad potentiella konsekvenser som kan uppstå 

när ett företag utsätter sig för större potentiella risker. Till exempel i form av finansiell risk, 

arbetsrisker för de anställda medarbetarna samt politiska risker. Om det går dåligt finansiellt 

för ett företag inom en försörjningskedja, på grund av att företaget har brister inom sin 

verksamhet, kan det också medföra finansiella risker för övriga företag inom 

försörjningskedjan. Vid högre risktagande är det även enligt författaren svårare att uppnå 

beslutsmål, svårare att förutsäga resultatet eller slutprodukten på förhand samt att det potentiella 

resultatet kan medföra andra extrema konsekvenser för verksamheten. 

Enligt Bergera, Gerstenfeldb & Zengb (2004) finns det många olika typer av 

kostnadsbesparingar att göra för företag som använder sig av ett mindre antal leverantörer för 

sina olika produkttyper. Några exempel på det är de kostnadsbesparingar som tas upp av Moglix 
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(2018) i form av att det krävs mindre tid och pengar att hantera ett fåtal leverantörer istället för 

ett flertal med hänsyn till ledning, processutförande samt kontraktförhandlingar. Costantino & 

Pellegrino (2010) tar även upp kostnadsbesparingar i form av ett mindre totalt antal 

beställningar, mindre journaler att hantera samt mindre tid för nödvändig kommunikation med 

de olika leverantörerna vid hanteringen av ett mindre antal leverantörer.  

Ett företags leverantörsrelationer kan dock enligt Moglix (2018) bli sämre när ett företag har en 

större leverantörsbas i jämförelse med företag som medvetet använder sig av en mindre 

leverantörsbas, detta eftersom mindre tid investeras på varje enskild leverantör. En negativ 

konsekvens som sämre leverantörsrelationer kan leda till är att det kan medföra att leverantörer 

generellt inte är lika måna om att hjälpa till vid olika kriser som drabbar ett företag eftersom 

deras intresse för företaget inte är tillräckligt stort. Med andra ord kan det konstateras att desto 

mer tid ett företag investerar i affärsrelationer med en leverantör, desto större kommer också 

intresset vara att hjälpa företaget vid kriser. Författaren tar även upp att med en mindre 

leverantörsbas beställs större kvantiteter av produkter, vilket förbättrar chanserna att få 

rabatterbjudanden när större kvantiteter köps. En annan fördel med att som företag ha en mindre 

leverantörsbas är att om det krävs att känslig information utbyts mellan affärsparterna, är det 

mer gynnsamt att hålla den känsliga informationen bland ett mindre antal leverantörer. Detta i 

jämförelse med att utbyta känslig information med ett större antal leverantörer, som riskerar att 

öka riskerna för att den känsliga informationen ska spridas vidare till tredje part. 

2.4 Lagerhållning 

Enligt Syntetos, Keyes & Babai (2009) skiljer sig ett företags behov av reservdelar markant 

från det behovet företaget har av t ex. lagerförda produkter som köps in i ett säljande syfte. 

Därför krävs ett annat angreppssätt vid bestämmandet av vad som behöver lagerföras och vad 

som kan köpas in vid behov. 

Det första steget vid bestämmandet av vilka produkter som ska lagerhållas och vilka som ska 

beställas vid behov berör klassificering av produkter. Vid klassificeringen av produkter utgörs 

det initiala steget av att bestämma vilka kriterier som bör ligga till grund för klassificeringen. 

Bacchetti & Saccani (2012) som studerat 25 artiklar inom ämnet menar att det här är viktigt då 

de specifika kriterium som vanligen används lämpar sig mer eller mindre bra för olika 

marknader. De två författarna menar även att de mest använda kriterieunderlagen är 

enhetskostnad samt hur kritisk produkten är för verksamheten. Boylan & Syntetos (2008) menar 

vidare att vid anskaffandet av reservdelar bör särskild hänsyn tas till denna kritiska grad som 

Bacchetti & Saccani (2012) nämner, då eventuella felbedömningar kan resultera i att 

verksamheten blir stillastående. Vidare menar Eaves & Kingsman (2004) att även ledtid bör tas 

i beaktning för att kunna göra en korrekt produktklassificering. Ytterligare två författare som 

studerat ämnet, Persson & Saccani (2009), menar att tiden för produktens livscykel är ett viktigt 

kriterium att utvärdera, då informationen kan bidra till en uppskattning av hur frekvent 

produkten behöver beställas. Med en bred mängd av kriterier att välja bland är det därför av 

vikt att välja rätt kriterium. 
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För att tydliggöra klassificeringen finns det olika metoder att använda sig av. Den vanligaste är 

ABC-metoden som även är den metod som rekommenderas av Syntetos et al. (2009) som menar 

att denna kvantitativa metod fungerar både om ett eller flera kriterium används som underlag. 

Den här klassificeringsmetoden bygger på pareto principen och är relativt lättförståelig 

(Bacchetti & Saccani, 2012). De produkter som klassificeras som A-produkter är oftast få till 

antalet men utgör en stor del av det totala värdet på inköpta produkter, medans de produkter 

som klassificeras som C-produkter är många till antalet men utgör en relativt liten andel av det 

totala inköpta värdet (Ramanathan, 2006). B produkter är de produkter som befinner sig mellan 

dessa två klasser vad gäller antalet inköpta enheter och andelen av det totala värdet på inköpta 

produkter (Ramanathan, 2006). 

Vilka kriterier som bör ligga till grund för ABC-metoden finns det skilda åsikter om. Två 

författare som anser att samtliga av de tidigare nämnda kriterierna bör ligga till grund för ABC 

kategoriseringen är Ramanathan (2006) samt Zhou & Fan (2006). De använder sig båda av 

enhetskostnad, kritisk grad, efterfrågan, ledtid samt produktens livscykel vid upprättande av en 

ABC-klassificering. Bacchetti & Saccani (2012) menar vidare att det är viktigt att inte enbart 

fokusera på de kvantitativa mätbara talen utan även fokusera på kvalitativa mått för att kunna 

göra en korrekt klassificering. Den kvalitativa informationen kan med fördel samlas in från 

relevanta parter inom företaget och beröra områden som lagermöjligheter för specifika delar 

samt hur lång tid det tar att byta specifika delar. Den kvalitativa informationen som samlas in 

bör ses som ett komplement till det kvantitativa dataunderlaget. Om den kvalitativa datan får 

ett alltför stort utrymme vid klassificeringen finns risken att olika parter inom företaget får ett 

alltför stort personligt inflytande på hur olika delar klassificeras (Bacchetti & Saccani, 2012). 

2.5 Analytical Hierarchy process (AHP)  

Analytic Hierachy Process (AHP) är en metod för mätning genom parvisa jämförelser för 

utvärdering av leverantörer (Cebeci, Kahraman & Ulukan, 2003; Eray & Polat, 2015). Metoden 

bygger på kvalificerade bedömningar för framtagning av en systematisk praxis, där 

prioriteringar definieras och därefter utgör ett stöd för ett senare beslutsfattande (Erkan & 

Rouyendegh, 2012). AHP utvecklades av Thomas Saaty och är idag en av de mest använda 

metoderna för beslutsfattande vid flerkriteriade parametrar (Eray & Polat, 2015). Genom AHP 

bedöms varje leverantörs prestanda från de kriterier som tidigare satts upp (Cebeci et al., 2003). 

Syftet med metoden är att leverantörsevalueringen ska formaliseras mellan de olika motstridiga 

urvalskriterierna som kan uppstå i samband med leverantörers olika erbjudanden. 

Enligt Eray & Polat (2015) samt Erkan & Rouyendegh (2012) består AHP av fem huvudsteg: 

Steg 1: En problemhierarki upprättas genom att urvalskriterier, problem, mål samt möjliga 

alternativ sätts upp. I beslutshierarkin kan det ingå flera nivåer där både huvudkriterier och 

delkriterier ingår för att kunna representera beslutsproblemet mer ingående i detalj (Eray & 

Polat, 2015).  

Steg 2: Efter att beslutshierarkin har utvecklats görs det under det andra steget parvisa 

jämförelser, där beslutsfattarna jämför betydelsen av de uppsatta urvalskriterierna i par, enligt 
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de mål som tagits fram för beslutsproblemet. Bedömningen görs med hjälp av en nio-

poängsskala (Eray & Polat, 2015). 

Steg 3: Under det tredje steget tilldelas ett betyg för respektive kriterium som visar hur bra 

varje beslutsalternativ uppfyller ett specifikt kriterium med tillämpning av beräknad prioritet 

(Eray & Polat, 2015; Erkan & Rouyendegh, 2012).  

Steg 4: Under det fjärde steget beräknas den relativa vikten av respektive element för respektive 

nivå. Beräkningen görs med tillämpning av beräknad prioritet. Slutvärdena erhålls sedan från 

beräkning av samtliga värdena från varje alternativ (Eray & Polat, 2015; Erkan & Rouyendegh, 

2012).  

Steg 5: Under det sista steget sorteras beslutsalternativen från det högsta till det lägsta scoring-

poängen. Det slutvärde med högst poäng är det främsta och rekommenderade alternativet. 

Under detta steg är det också angeläget att kontrollera och balansera sitt beslut. Detta är viktigt 

för att se att det framtagna alternativet är kompatibelt med de uppsatta förväntningarna. Även 

en översyn av den tidigare processen kan behöva genomföras för att uppskatta rimligheten med 

alternativet. Vidare är det också rekommenderat att föra en typ av beslutsdokumentation. Vid 

dokumenteringen av beslutsprocessen är det viktigt att dokumentera alla anledningar som 

stödde och förklarade hur de olika besluten togs, exempelvis för uppsättningen och viktningen 

av kriterier. Denna dokumentation kan senare vara till hjälp om en tredje part ska förstå hur 

beslutsprocessen motiverades (Eray & Polat, 2015; Erkan & Rouyendegh, 2012). Vidare så 

illustreras det nedanför i figur 3 ett exempel på hur en AHP-process kan vara uppbyggd inom 

ett företag för evaluering av leverantörer.  

 

 

Figur 3 - Exempel på AHP-modell från Cebeci et al., (2003)  
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3 Metod 

I följande avsnitt presenteras de vetenskapliga metoder som använts för att besvara 

forskningsfrågan. Vidare beskrivs forskningens inriktning samt tillvägagångssättet för 

insamling och analys av data. Det här följs av en diskussion angående studiens kvalitetshöjande 

åtgärder. 

I nedanstående tabell 2 ges en överblick över studiens metodval, följt av en mer ingående 

beskrivning av de olika valen. 

 

Tabell 2 - Konkretiserar de metodval som gjorts 

Område   Metodval 

Forskningssyfte Evaluativt (deskriptivt) 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Datainsamling Kvantitativ (Primär, sekundär) 

Urvalsgrupp Relevanta personer inom företaget och inom marknaden 

 

 

3.1 Forskningssyfte och forskningsstrategi  

I ett inledande skede antog studien ett deskriptivt förhållningssätt till forskningssyftet, då en 

kartläggning av den rådande situationen samt en förståelse för nuvarande processer skapades, 

vilket är karaktäristiskt för deskriptiv forskning enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2016). En 

exakt bild av den rådande situationen har upprättats med hjälp av intervjuer samt genom 

jämförelser med liknande processer från andra vetenskapliga artiklar. Vidare menar författarna 

att deskriptiv forskning är centrerad till att skapa sig en exakt bild av händelser, människor och 

situationer, vilket gör att den med fördel kan användas i kombination med andra 

forskningssyften. Det här gjorde att studien vidare antog ett mer evaluativt forskningssyfte, 

vilket enligt författarna innebär en bedömning av prestanda och en jämförelse av denna mellan 

olika fall. Studien avser därmed att evaluera och jämföra leverantörer, med syfte att förbättra 

den nuvarande evalueringsprocessen av reservdelar. 

Eftersom denna studie studerar ett specifikt fall, valdes fallstudie som forskningsstrategi. Enligt 

Yin & Davis (2007) bör en fallstudie genomföras om syftet är att förstå ett problem med stark 

förankring till verkligheten. Vidare menar författarna att dessa typer av fall anses innehålla 

delar relevanta att behålla i sin kontext, vilket bidrar till att en fallstudie bör genomföras. 
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3.2 Urvalsgrupp 

I den här studien användes ett så kallat snöbollsurval. Metoden är enligt David & Sutton (2011) 

lämplig att använda när en viss populationsgrupp är svår att definiera eller är gömd. Inom den 

här tekniken ingår det att ta kontakt med ett element, i den här studien i form av respondenter, 

som senare hjälper till att hänvisa till nästa relevanta element, som är bättre lämpad för att hjälpa 

till att lösa en viss uppgift. Metoden är alltså baserad på sociala nätverk som ger information 

om den eftersträvade sökta populationen (David & Sutton, 2011). För den här fallstudien 

användes snöbollsurvalet för att framförallt identifiera lämpliga leverantörer i Tyskland, som 

kan erbjuda Railcare relevanta reservdelar för TRAXX-lok. Eftersom det finns svårigheter med 

att lokalisera leverantörer helt på egen hand och att leverantörerna då kunde anses vara gömda, 

förmedlades goda leverantörskontakter istället genom personer anställda på Railcare. De 

förmedlare från Railcare som användes i snöbollsurvalet för denna fallstudie hade redan ett eget 

kontaktnät, samt besatt goda kunskaper om vad för typ av leverantörer som fanns på den tyska 

marknaden. Förmedlarna från Railcare gav även några utvalda rekommendationer om vilka 

leverantörer de själva trodde mest på, som Railcare skulle kunna ha störst nytta av att etablera 

affärsmässiga relationer med. 

3.3 Datainsamling  

Primär data beskrivs av David & Sutton (2016) som data specifik för den rådande studiens 

syfte, vidare beskriver författarna sekundärdata som data insamlat i ett separat syfte. I den här 

studien har både primär och sekundär data samlats in där såväl kvantitativ som kvalitativ data 

ligger till grund för studien. Primärdatan består främst av insamlad kvantitativ data från 

leverantörer, där prisuppgifter samt leveranstider utgör merparten av underlaget. Vidare har 

även data kring leverantörers produktutbud samlats in för att undersöka hur många produkter 

en och samma leverantör kunnat erbjuda. Sammantaget används den insamlade datan för att ge 

underlag till de tre faktorerna enhetskostnad, leveranstid samt hur många gånger en leverantör 

används för flera produkttyper. Dessa tre faktorer utgör vidare studiens grund vid val av 

leverantör. 

Intervjuer och observationer gjordes också i primärt syfte, där den nuvarande leverantörsbasen 

undersöktes och diskussioner fördes kring vilka leverantörer på marknaden som Railcare själva 

ser som potentiellt intressanta. Det primära dataunderlaget utgörs även av dokument och data 

inom ämnet rörande nuvarande leverantörsrelationer. Det sekundära dataunderlaget består 

främst av tekniska dokument gällande reservdelar vilket bidragit till en förståelse för dess 

funktion. 

3.3.1 Litteraturstudie 

Relevant teori för det studerade problemområdet har samlats in och analyserats. Teorin i form 

av vetenskapliga artiklar har samlats in med hjälp av databaserna Google Scholar och Scopus 

där följande nyckelord använts vid sökningar i dessa databaser: Evaluation, Sparepart stock 

control, Suppliers och Järnvägsmarknaden/Locomotive market. 
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Träffbilden på nyckelorden har i regel varit bred, vilket resulterat i att intressanta referenser till 

artiklar med relevant kontext för denna studie även undersökts för att få en mer grundlig 

förståelse för området. Relevant teori ifrån böcker har även inhämtats, där de böcker som 

använts ansetts ha hög relevans för denna rapport och fungerat som ett komplement till de 

vetenskapliga artiklar som legat till grund för att kunna besvara studiens frågeställning. 

3.4 Kredibilitet 

Kredibilitet syftar enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016) till att säkerställa att den 

studerade frågan tillförlitligt besvarats, där data som speglar verkligheten ligger till grund för 

studien. Begreppet kredibilitet innehåller två huvudsakliga områden, reliabilitet samt validitet 

(Saunders et al., 2007). 

Att uppnå en hög reliabilitet för det framtagna forskningsresultatet medför att studiens 

trovärdighet stärks. En hög reliabilitet innebär i praktiken att svarsavvikelser över ett tidsspann 

mellan olika grupper och tester i regel är låga. Reliabilitet kan beskrivas som ett mått på den 

grad till vilken indikatorn eller testet är ett konsistent mått över en längre tid, eller helt enkelt 

huruvida undersökningspersoner kommer att ge samma svar vid en annan tidpunkt. Studiens 

reliabilitet bedöms därmed utifrån det varierande mätfel som uppstår i undersökningen samt 

konsistensen i svaren från dataunderlaget (David & Sutton, 2016). För att ytterligare stärka 

studiens trovärdighet är det även viktigt att uppnå en hög validitet. Validitet kan enligt David 

& Sutton (2016) definieras som i vilken utsträckning ett mätinstrument faktiskt mäter och 

beskriver det begrepp som det var avsett för. Validitet kan brytas ner till intern och extern 

validitet, där den interna validiteten syftar till att undersöka om andra faktorer kan påverka 

variationen hos en beroende variabel. Medan den externa validiteten undersöks med hjälp av 

dataunderlagets representativitet och storlek, som ger ett mått till vilken grad 

forskningsresultatet kan generaliseras för större populationer i olika miljöer. 

För att stärka studiens reliabilitet gjordes kontinuerliga intervjuer med såväl fallföretaget som 

relevanta leverantörer. Det har säkerställt att inga missförstånd skett då samma svar mottagits 

vid olika tillfällen. Studiens reliabilitet stärktes även genom att intervjuer hölls med 

respondenter som hade olika infallsvinklar på problem. Exempelvis bestod respondenterna från 

Railcare av högre uppsatta personer men även inköpare från lägre ner inom företagets hierarki 

som visade sig vara mer detalj insatta inom exempelvis den tyska marknaden. Det här hjälpte 

studien att få en mer objektiv bild över vilka leverantörer på reservdelsmarknaden som var 

relevanta att samla in data från. Då studien berör ett moget segment av marknaden, där en låg 

risk till plötsliga förändringar råder, resulterar detta i att det insamlade dataunderlaget med stor 

sannolikhet speglar verkligheten, vilket stärker validiteten hos studien. För att även öka 

sannolikheten att den relevanta litteratur som identifierats har en hög kredibilitet, har källor 

aktivt valts utifrån hur många gånger de citerats samt vilket årtal de har publicerats från, då ny 

teori kring ämnet ansetts som särskilt relevant. 
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3.5 Beräkningar 

I följande avsnitt kommer det konstruerade Python-Scriptet förklaras mer ingående. Dels 

förklaras programmets praktiska funktion och dels förklaras de framtagna matematiska iterativa 

modellerna som programmet är konstruerat enligt. 

För att optimalt kunna evaluera leverantörerna för respektive produkttyp utvecklades ett 

program i Python. Programmet är konstruerat för att gå in i en Excel-fil som är designat enligt 

en viss bestämd struktur. Från Excel-filen inhämtas data om produktnamn, leverantörer, 

produktpris samt leveranstider för respektive produkttyp, som varje tillgänglig leverantör 

erbjuder vid försäljning av respektive produkttyp. Python-programmet läser också in tre 

ytterligare värden, som användaren själv får skriva in och värdera på en skala 0–1 i hur viktig 

den själv tycker att faktorn är. De tre uppsatta faktorerna, som även Verma & Pullman (1998) 

samt Moglix (2018) nämner i sina studier angående leverantörsevaluering, listas i nedanstående 

Figur 4: 

 Pris  Ledtid Samma leverantör 

Figur 4 –Dataunderlagets ingående delar 

Programmets utskrift består i bästa valet av leverantör för respektive produkttyp och varierar 

utefter hur användaren själv viktar de tre ovan nämnda faktorerna. Strukturen för Excel-filen 

kan ses i Figur 5 nedan. Dataunderlaget för rubrikerna är exempeldata. Leveranskostnad ingår 

inte i denna studiens dataunderlag men är däremot inbyggt i programmet som potentiell 

medtagbar data för framtida användare av programmet. Det är helt avgörande att Excel-filer 

som används skrivs i följande rubrik-format för att Python-Scriptet ska kunna fungera. 

 

 

Figur 5 - Excel-filens struktur 

Därefter kopieras dataunderlaget in i diverse lokala listor inom det konstruerade Python 

programmet. Ett Score-värde räknas sedan ut för samtliga kombinationer av leverantörer och 

produkttyper tillsammans. Ett exempel på en leverantörs/produkttyps-kombination från figur 5 

ovanför, skulle kunna vara (Produkt A: Leverantör 1; Produkt B: Leverantör 4; Produkt C: 

Leverantör 5) 
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För varje produkt ges ett del-score från följande två formler i programmet: 

 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  −(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗ 𝑉𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑃𝑟𝑖𝑠) − (𝐿𝑒𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 ∗ 𝑉𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠)

+ (𝑆𝑎𝑚𝑚𝑎𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟 ∗ 𝑉𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑆𝑎𝑚𝑚𝑎𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟)  
Formel (1) 

 

Följande formel, som är en modifierad AHP-metod för leverantörsevaluering, itereras för varje 

ny produkttyp där en leverantör väljs. För en iteration skapas ett del-score, de sammanlagda 

del-scoren adderas och blir tillsammans därefter ett total-score där en leverantör har valts för 

varje produkttyp, en total kombination har skapats med valda leverantörer för samtliga 

produkttyper. För varje produkttyp inom en kombination väljs bara en leverantör. Den 

matematiska formeln itereras för en kombination lika många gånger som det finns produkttyper. 

Eftersom kostnader och leveranstider är belastningar för ett företag, räknas dessa faktorer 

negativt till det totala Score-värdet. 

Railcares önskemål om att beställa flera produkttyper från samma leverantör, tar programmet 

hänsyn till genom att ge pluspoäng till det totala score-värdet om en leverantör används för 

beställning av ett flertal produkttyper. För att veta hur många gånger en leverantör används, 

måste en hel simulering köras där en full kombination av enskilda utvalda leverantör för varje 

produkttyp väljs ut. Detta är själva anledningen till att samtliga kombinationer av leverantörer 

och produkttyper undersöks genom iteration. Först när hela simuleringsprocessen är utförd, är 

det möjligt att veta hur många gånger en leverantör används vid ett inköp för samtliga 

produkttyper. För varje gång en leverantör används igen vid inköp av en produkttyp, itereras 

pluspoäng till det totala Score-värdet för en kombination. 

Därefter nollställs score-värdet och ett nytt score-värde räknas ut för nästkommande 

kombination av leverantörer för respektive produkttyp. Programmet itererar sedan genom 

listorna för varje möjlig kombination av leverantörer. I dataunderlaget för figur 4 finns det 

exempelvis 3*2*4*2 =48 kombinationer av leverantörsval. 

3.5.1 Kodteknisk förklaring  

För att varje enskild leverantörskombination ska testas i Python-scriptet för att få fram ett 

optimalt leverantörsval, avlästes ett mönster från alla möjliga kombinationer. Observera 

nedanstående Figur 6 som illustrerar fyra olika exempel, där respektive parentes representerar 

en specifik produkttyp, med dess variabler inom parentesen som representerar de möjliga 

valbara leverantörer för denna produkttyp. 
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Figur 6 - Visualiserar hur de ingående variablerna varierar 

I dessa fyra exempel framgår samtliga kombinationer av leverantörer för produkttyperna. Vad 

som gemensamt går att observera från dessa kombinationer när vi vandrar nedåt, är att ledet 

längst ut till höger i dessa fyra exempel alltid varierar med en variabel framåt i listan för varje 

ny kombination. Därefter i leden åt vänster varierar variablerna med följande ekvation: 

1

∏ 𝐾𝑖
𝑛−1
𝑖=1

 

Formel (2) 

Där Ki är antalet leverantörer för varje produkttyp, eller närmare beskrivet för Figur 6 antalet 

variabler inom en parantes. Vidare är n den n:te produkttypen eller parentesen med variabler, 

som ska användas till att beräkna det nedåtgående kombinationsmönstret, för att generera den 

korrekta variationsfrekvensen av leverantörskombinationer. Exempelvis för ledet näst längst ut 

i Figur 6 där xi varierar med en frekvens på 1/ (2*3) = ⅙. x1 byter alltså värde till x2 efter 6 

itereringar när vi vandrar nedåtgående inom mönstret. 

För att uppnå den korrekta variationsfrekvensen så att samtliga leverantörskombinationer till 

de olika produkttyperna itereras, skapades en itererare i Python. Denna konstruerade itereraren 

har en variabel som räknar upp från 1 till antalet kombinationer som totalt finns. Denna 

variabeln bryts vid varje iteration ner till en ID-sifferkod, som genom ID-sifferkoden hämtar ut 

de korrekta elementen från listorna till en unik kombination av utvalda leverantörer till de olika 

produkttyperna. För varje kombination av leverantörer lagras ett Score-värde. Formlerna där 

siffer-variabeln bryts ner till ett unikt ID-nummer och som ger en unik leverantörskombination 
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för de olika produkttyperna tillsammans, kan utläsas mer specifikt i programkoden i Bilaga 1 

under programmets Kalkylator-del.  

Det högsta Score-värdet sparas sedan in i en max-score variabel, med tillhörande information 

om den unika kombinationens leverantörer för respektive produkttyp. Denna information skrivs 

sedan ut till användaren så att den vet vilket det optimala valet av leverantör är för respektive 

produkttyp, med hänsyn till användarens egna bestämda viktvärden från de tre faktorerna 

enhetspris, leveranstid samt vikten av att samma leverantör används för flertalet produkttyper. 

Formlerna från programmets Kalkylator-del är framtagna genom en egen analys från denna 

studiens författare och gäller generellt för alla kombinationer av tal. Vidare förstår även denna 

studiens konstruerade Python-program att det inte blir någon variation av variabler, eller 

närmare bestämt variation av leverantörer för en viss produkttyp om det enbart finns en 

leverantör som erbjuder en viss produkttyp. Det designade Python-Scriptet är i övrigt 

konstruerat för att fungera oavsett kombination av antalet produkttyper samt antalet 

leverantörer för varje produkttyp. Programkoden i sin helhet går att observera i Bilaga 1. 
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4 Fallstudie 

I följande avsnitt presenteras en ingående beskrivning av fallföretagets situation, där den 

information som inhämtats genom intervjuer och observationer ligger till grund för fallstudien. 

Inledningsvis ges en beskrivning av fallföretaget följt av en nulägesbeskrivning över den 

rådande situationen på företaget. 

4.1 Företagsbeskrivning  

Railcare är en Sverigebaserad koncern med över 20 års erfarenhet inom järnvägsunderhåll. 

Företaget är verksamt inom Skandinavien samt England. Bolagets huvudfokus ligger på 

underhåll av järnvägar vilket innebär aktiviteter som; spårläggning, renovering av 

järnvägstrummor, snöröjning av järnväg, hantering av överskottsmassor och kablar. Railcare 

hyr även ut lok, vagnar och personal samt erbjuder transporter med lok för logistiska lösningar. 

Företagets varierande arbetsuppgifter gör att de tillhandahåller ett brett utbud av olika loktyper 

som de själva underhåller, vilket resulterar i att underhåll av lok även blir ett naturligt 

arbetsområde. Bolagets affärsidé går ut på att utveckla nya och smarta lösningar på gamla 

problem för lok och järnvägsunderhåll. Railcare utför entreprenader både som leverantör samt 

i egen regi. Moderbolaget Railcare Group AB hade föregående räkenskapsår en omsättning på 

omkring 350 miljoner kronor samt 120 anställda (Railcare, 2019). 

 

 

Figur 7 - Fallföretagets koncernstruktur 

 

I ovanstående figur 6 visualiseras Railcares organisationsstruktur. Railcare Danmark A/S samt 

Railcare Sweden Ltd hanterar de verksamhetsområden Railcare har i Danmark respektive 

Storbritannien. Genom dotterbolaget Railcare Export AB marknadsför och säljer de sina 

utvecklade koncept. Vidare hanterar bolaget Railcare Lining AB företagets 

verksamhetsområden som berör rensning och renoveringar av trummor samt dikesrensning och 

övriga ingående markarbeten på totalentreprenad. Bolaget Railcare Production AB hanterar 

anläggning av järnvägar och tunnelbanor. Railcare AB bedriver entreprenadverksamhet samt 

säljer expertkunnande inom vakuumsanering. Genom bolaget hanteras även den handel med 

aktier och andra finansiella instrument som Railcare bedriver. Bolaget hanterar även teknisk 
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konsultverksamhet samt uthyrning av bygg och anläggningsmaskiner med förare. Slutligen av 

de sju dotterbolag som moderbolaget Railcare Group AB utgörs av, fokuserar denna fallstudie 

på dotterbolaget Railcare T AB. Bolaget hanterar entreprenad- och projekttransporter där de 

även har möjlighet att hyra ut personal, lok samt vagnar och även hålla i utbildningar. Bolaget 

är certifierat som ECM för godsvagnar och godsvagnsunderhåll vilket innebär att de är 

certifierade att ansvara för dess underhåll. Railcare T har två verkstäder där de främst hanterar 

service av Railcares egna lok, vagnar och maskiner (Railcare, 2019). 

 

4.2 Nulägesbeskrivning 

I nuläget sker inköpen av reservdelar till TRAXX-loken sporadiskt och anskaffandet initieras 

oftast av en reservdelsbrist, då en service eller underhållsåtgärd skall genomföras.  Nuläget är 

ogynnsamt då det tvingar Railcare att lägga ett överdrivet fokus på att minimera de ledtider 

leverantörerna kan erbjuda. Leverantörer med korta ledtider väljs för att minimera risken att 

loken blir stillastående, vilket i nuläget resulterar i en obalanserad leverantörsevaluering. I 

nuläget är även ett av de fyra loken stillastående på grund av ett servicearbete där långa ledtider 

råder för de ingående delarna. Då ledtiderna kan vara upp till månader långa för vissa av delarna 

använder sig Railcare i nuläget av två lok mer än vad som behövs för kunduppdraget, vilket 

säkerställer att verksamheten kan fortsätta även om ett eller två lok blir stillastående. Under 

sommaren med mer banjobb på Malmbanan är det dock stor risk att Railcare får en mer pressad 

tidtabell, vilket kan resultera i att samtliga av de fyra loken behövs i drift. Det här betonar vikten 

av att snarast kunna välja rätt leverantörer för att minimera eventuella servicestopp och onödiga 

kostnader i framtiden (Hans Flodmark, personlig kommunikation, 20 december 2018). 

I nuläget använder sig Railcare av ett svenskt leasingbolag och av den tyska tillverkaren till 

TRAXX-loken vid köp av reservdelar. Då Railcare inte är någon stor aktör jämfört med den 

genomsnittliga köparen/brukaren av ellok i Europa, upplever de i nuläget att de inte har den 

högsta prioriteten hos underhålls- och reservdelsaktörerna på marknaden. De upplever även att 

de inte lyckats hitta rätt kontakter för alla typer av delar. Det nuvarande kontaktnätet med 

leverantörer är därmed inte speciellt brett och det finns behov av att utöka kontaktnätet av 

leverantörer. Bland annat efterlyser Railcare i nuläget leverantörer som kan erbjuda korta 

leveranstider på reservdelar till TRAXX-lok för att bolaget ska slippa förfoga över ett för stort 

kostsamt lager (Hans Flodmark, personlig kommunikation, 10 januari 2019). 

Hans Flodmark uttrycker även vid personlig kommunikation en önskan om att se över om det 

finns reservdelar till bättre försäljningspriser. En princip som Railcare dock försöker hålla fast 

vid är att använda sig av ett fåtal leverantörer. Även om Railcare strävar efter att etablera nya 

kontakter med leverantörer, är det av administrativa och praktiska skäl lättare att beställa större 

kvantiteter eller ett antal olika produkttyper tillsammans från en och samma leverantör. De 

ekonomiskt gynnsamma skälen i att beställa produkter från en och samma leverantör grundar 

sig i att det finns rabattpriser att inhämta vid inköp av större produktkvantiteter. Ur ett logistiskt 

perspektiv är det också mer tidseffektivt att enbart göra affärer med ett mindre antal 
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leverantörer, då komplikationerna med sådana förutsättningar oftast blir mindre (Patrik 

Söderholm & Hans Flodmark, personlig kommunikation, 20 december 2018). Det blev vid 

ytterligare samtal med Railcare även tydligt att det var de tre faktorerna, enhetspris, ledtid och 

produktutbud som var avgörande vid val av leverantör, där det bland annat uttrycktes flertalet 

fördelar med att flera produkttyper kunde beställas hos samma leverantör. Dessa fördelar var 

en minskning av administrativa aktiviteter, minskade leveranskostnader samt ett bättre 

utgångsläge vid förhandlingar med leverantör (Hans Flodmark & Patrik Söderholm, personlig 

kommunikation, 18 februari 2019). 
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5 Resultat och Analys 

I följande avsnitt presenteras vilka val av leverantör för respektive produkttyp författarna av 

denna studien rekommenderar Railcare att göra, även övriga produkterbjudanden från 

leverantörer som inte valts ut presenteras. För att underlätta framtida beställningar 

presenteras vidare vilka produkter som bör beställas vid behov och vilka som bör lagerföras. 

5.1 Framtagen metodik 

Den metodik som tagits fram för att evaluera reservdelsleverantörer för lokkomponenter, är ett 

resultat av Railcares nuvarande evalueringsprocess i kombination med den litteratur som 

studerats inom området och som presenteras i avsnitt 2 Teoretisk referensram. De fem steg 

metodiken omfattar presenteras nedan. 

Steg 1 - Sammanställning av produkter 

För att tydliggöra vilka produkter som eftersöks bör en produktlista sammanställas där 

samtliga av de eftersökta delarna kategoriseras enligt en ABC-kategorisering. De kriterium 

som rekommenderas av Ramanathan (2006) samt Zhou & Fan (2006) är, kritisk grad, 

efterfrågan, samt produktens livscykel, vilket också är de kriterier kategoriseringen baseras 

på. 

Steg 2 - Identifiering av relevanta leverantörer 

Genomförande av en marknadsundersökning som identifierar relevanta leverantörer. Såväl 

tillverkare som återförsäljare granskas, där ett krav är att aktörerna är återförsäljare av OEM 

produkter, för att säkerställa att garantier kan upprätthållas samt säkra kvalitetsnivån. 

Steg 3 - Insamling och sammanställning av data 

Kontaktar relevanta leverantörer och begär uppgifter om enhetspris och ledtid. Processen är 

oftast iterativ vilket i många fall gör att en kontinuerlig kontakt krävs för att göra processen 

mindre tidskrävande. Dataunderlaget sammanställs sedan för att tydliggöra de olika 

leverantörernas erbjudanden. 

Steg 4 - Evaluering baserad på de tre kriterierna 

Genom att evaluera leverantörerna på de tre kriterierna med hjälp av python-scriptet, väljs den 

mest passande leverantören för vardera produkttyp. 

Steg 5 - Bestämmande av lagerhållning 

Bestämmer i det slutgiltiga steget vilka produkter som bör lagerhållas och vilka som bör 

beställas vid behov, baserat på ledtid samt kritisk grad hos produkten. 
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Figur 8 - Visualiserar de ingående stegen i metodiken 
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5.2 Analys av resultat 

Viktningen som tagits fram för de tre faktorerna tar den teori som beskrivs i avsnitt 2 Teoretisk 

referensram samt respondentunderlaget i beaktning. Viktningen har gjorts på en 0–1 gradig 

skala och symboliserar hur vitala faktorerna ledtid, enhetspris samt vikten av att använda sig av 

ett fåtal leverantörer ansetts vara. 

 

Tabell 3 - Viktning för respektive faktor 

Pris Ledtid Samma leverantör 

0.5 0.9 0.6 

 

Dessa tre faktorvärden skrevs in i en Excel-fil tillsammans med leverantörernas 

produkterbjudanden och dess tillhörande data, som också går att utläsa från Bilaga 2. Sedan 

exekverades Python-Scriptet och läste in Excel-filen med dataunderlaget av leverantörernas 

produkterbjudanden tillsammans med de tre värderade faktorerna. I Python-Scriptets 

beräkningar räknas sedan optimalt val av leverantör ut för varje produkttyp med hjälp av 

beräkningar från de tre viktade värderingsfaktorerna. Det var leverantörerna med högst score-

värde som valdes ut för respektive produkttyp. På samma sätt som Cebeci, Kahraman & Ulukan 

(2003) beskriver i sin studie om AHP-metoden, bedöms varje leverantörs prestanda med 

beräknat score-värde utefter de uppsatta kriterierna som bestämts på förhand. 

De fetmarkerade leverantörerna i Bilaga 2 skrevs ut av Python-Scriptet efter exekvering som 

de mest lämpade leverantörerna för Railcare att välja för respektive produkttyp. Medan de 

leverantörer som inte är fetmarkerade valdes bort till förmån för mer lämpade 

produkterbjudanden. 

Listan av komponenter som presenteras i Bilaga 2 är de produkttyper som Railcare själva valt 

ut och anser vara de mest kritiska och viktiga för deras verksamhet. Till dessa produkttyper 

presenteras de tillgängliga leverantörernas erbjudna priser samt leveranstider. Samtliga 

leverantörer har sin verksamhet i Sverige eller i Tyskland. Observera att de riktiga 

leverantörsnamnen samt produkttyperna är utbytta till fiktiva namn. Anledningen till detta är 

att majoriteten av leverantörerna kräver att merparten av den information som inhämtats hålls 

sekretessbelagd, eftersom samma leverantör kan erbjuda andra kunder annorlunda erbjudanden 

för samma produkttyper. 
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Tabell 4 - Sammanställning av resultatet från evalueringen 

 

Leverantörsbenämning 

 

Storlek 

 

Land 

Antal 
produkter 
erbjudna 

Antal produkter 
valda 

 
Leverantör 1 

 

Stor 

 

SE 

 

34 

Vald 28 gånger 

(Bortvald 6 gånger) 

 
Leverantör 2 

 

Mellan 

 

DE 

 

11 

Vald 3 gånger 

(Bortvald 8 gånger) 

 
Leverantör 3 

 

Mellan 

 

DE 

 

15 

Vald 6 gånger 

(Bortvald 9 gånger)  

 
Leverantör 4 

 

Liten 

 

DE 

 

3 

Vald 3 gånger 
(Bortvald 0 gånger) 

Leverantör 5 Liten SE 1 Vald 1 gång 
(Varav bortvald 0 gång) 

Leverantör 6 
 

Liten 
 

SE 
 
6 

Vald 6 gånger 
(Bortvald 0 gånger) 

 
Leverantör 7 

 

Liten 

 

SE 

 

1 

Vald 1 gång 
(Bortvald 0 gånger) 

 
Leverantör 8 

 
Liten 

 
DE 

 
2 

Vald 2 gånger 
(Bortvald 0 gånger) 

Leverantör 9 Liten DE 1 Vald 0 gånger 
(Varav bortvald 1 gång) 

 
Leverantör 10 

 
Liten 

 
DE 

 
1 

Vald 1 gång 
(Bortvald 0 gånger) 

Leverantör 11 Stor DE 49 
Vald 14 gånger 

(Bortvald 35 gånger) 

 

I Bilaga 2 går det att utläsa att för samtliga 65 produkttyper har minst en relevant leverantör 

kunnat identifieras. Vid närmare studering av Tabell 4 blir det även tydligt att leverantör 1 är 

vanligt förekommande vid leverantörsvalen, vilket är ett resultat av att den berörda leverantören 

erbjuder fördelaktiga priser och leveranstider för ett större antal produkttyper. En annan 

bidragande faktor till dess förekomst är samma leverantörfaktorn, dvs faktorn som ger fördel 

till de leverantörer som förekommer som bästa val bland ett flertal produkttyper. Det ges fördel 

till denna faktor på grund av att det i praktiken underlättar det administrativa arbetet när en 
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leverantör förekommer som bästa val bland ett större antal produkttyper. Det här går även i 

enlighet med Moglix (2018) samt Costantino & Pellegrino (2010), som uttrycker stora fördelar 

med att använda sig av en leverantör för flera produkter, där en fördel är att beställaren i högre 

grad hamnar i ett bättre förhandlingsläge och i längden kommer kunna skapa en bättre relation 

med leverantören. 

Leverantör 11 är Railcares befintliga leverantör. Med de nya produkterbjudandena från de nya 

valda leverantörerna som presenteras i denna studien, blir det tydligt att den befintliga 

leverantörens produkterbjudanden inte varit konkurrensstarka. Med de nya 

produkterbjudandena ses en minskning med i snitt cirka 6% procent per produkttyp. De största 

procentuella minskningarna ses dock bland de dyrare produkttyperna. På grund av detta blir 

den genomsnittlig besparingen i snitt 1585 Euro per produkttyp. Leveranstiden går också ner 

med hjälp av de nya produkterbjudandena, mer specifikt går leveranstiderna ner 51 procent 

vilket motsvarar 31 leveransdagar i snitt per produkttyp. 

Som tidigare nämnts är samtliga produkttyper som eftersökts reservdelar tillhörandes TRAXX-

loken. Eftersom majoriteten av produkttyperna fyller en viktig funktion för att kunna säkerställa 

ett väl fungerande lok, ställs det också höga krav på kvalitén på produkterna. Därmed har enbart 

OEM-certifierade produkter varit av intresse för att säkerställa att garantier och försäkringar på 

TRAXX-loken upprätthålls. Detta var även ett specifikt krav som Railcare själva ställde att 

samtliga produkter som köps in ska vara OEM-certifierade. Det ställda kravet om certifiering 

underlättade processen av att hitta lämpliga och relevanta leverantörer. Fenomenet tas också 

upp i Van Weele (2012) studie, som beskriver att genom tidiga krav baserade på specificeringen 

av inköpsorder, underlättas arbetet av att identifiera relevanta leverantörer med en möjlighet att 

uppfylla de krav företaget har på såväl arbetet som produkten. Kravet om OEM-certifiering 

resulterade också i att antalet relevanta leverantörer minskade. Vilket fick som konsekvens att 

för vissa av de eftersökta produkterna, erbjuds enbart en leverantör och en jämförelse mellan 

flera leverantörer är därmed inte möjlig i dessa fall. 

För vissa produkttyper har mindre leverantörer valts, alltså leverantörer som enbart erbjuder en 

produkttyp eller ett mindre antal. De mindre leverantörer som valts för Railcare har kunnat 

erbjuda en mycket lägre enhetskostnad eller en mycket bättre leveranstid, eller en kombination 

av de båda vilket resulterat i att faktorn av att använda samma leverantör för flera produkter 

inte räckt till för att välja bort dessa mindre leverantörer. De mindre leverantörerna är i de flesta 

fall underleverantörer som själva tillverkar reservdelarna till de större leverantörerna på 

marknaden. Eftersom de mindre leverantörerna ofta är tillverkaren till reservdelarna, kan de i 

många fall erbjuda ett lägre enhetspris. Däremot är leveranstiden i regel bättre hos de större 

leverantörerna i jämförelse med de mindre. 

Vid val av vilka produkter som bör lagerhållas är en ABC-kategorisering ett bra 

tillvägagångssätt, metodens relevans har stöd från flertalet författare, där i bland Bacchetti & 

Saccani, 2012; Syntetos et al., 2009; Ramanathan, 2006; Zhou & Fan (2006). I den här studien 

har inte en ABC-kategorisering kunnat genomföras då en brist på information angående de 

ingående delarna, resulterat i en svårighet att identifiera vilka av de ingående delarna som kan 
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eller med säkerhet resulterar i ett driftstopp för loken om de saknas. Produktens livscykel samt 

kritisk grad är två av de kriterier som Ramanathan (2006) samt Zhou & Fan (2006) 

rekommenderar köparen att utvärdera sina produkter på. Dessa kriterier råder det en 

informationsbrist kring för de ingående delarna vilket bidragit till att en ABC-kategorisering 

inte kunnat genomföras i denna studie. 
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6 Diskussion & Slutsats 

I följande avsnitt förs en diskussion kring studien som genomförts och dess tillförlitlighet. Det 

inkluderar en beskrivning av de antaganden och förenklingar som gjorts och hur dessa 

påverkat studiens reliabilitet. Även de motgångar som uppstått under studien diskuteras. 

Slutligen presenteras några förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 

Utifrån Railcares egna beskrivna problembild med nuvarande leverantörer som erbjuder dyra 

priser samt långa leveranstider för reservdelarna till TRAXX-loken, har nu nya alternativa 

leverantörer identifierats och rekommenderats som Railcare kan ta användning av. 

Förhoppningen är att de produkter som det nu erbjuds bättre priser och leveranstider för, från 

de nya identifierade leverantörerna, nu också ska användas av Railcare för att göra ekonomiska 

besparingar samt ytterligare minimera riskerna för oönskade stopp av TRAXX-lok när 

leveranstiderna av reservdelar också minskar.  Produkterbjudanden för produkttyper som 

Railcare ännu inte identifierat relevanta leverantörer för har också tagits fram vilket ytterligare 

stärker studiens bidrag till fallföretaget. 

Med de nya produkterbjudandena beräknas prisbesparingarna uppgå till 6 procent i snitt per 

produkttyp, men där de största procentuella prisbesparingarna görs för de allra dyraste 

produkttyperna, vilket på sikt kommer hjälpa Railcare att uppnå stora ekonomiska besparingar. 

Vidare förkortades även produkttypernas leveranstider med i snitt 51 procent, tack vare de nya 

leverantörernas produkterbjudanden. 

Även om dataunderlaget för denna studien inte är av statistisk signifikans, indikerar studiens 

resultat ändå på att större leveransföretag som erbjuder reservdelar till TRAXX-lok, oftast kan 

erbjuda sina kunder en snabbare leveranstid för sina produkter. Mindre leveransföretag erbjuder 

i vissa fall bättre enhetspris för sina produkter, vilket gör att de ibland rekommenderas att väljas 

före de stora leveransföretagen för vissa produkttyper trots sämre leveranstider. De medelstora 

leveransföretagen är de som i regel har minst attraktiva erbjudande gällande enhetspriser samt 

leveranstider. Det förekommer dock i studien enstaka bra produkterbjudanden från medelstora 

leverantörer som Railcare rekommenderas att välja före stora och mindre leverantörer. Med 

andra ord går det att konstatera att även om storleken på reservdelsleverantörerna generellt 

verkar ha betydelse för hur fördelaktiga produkterbjudandena är, går det enligt denna studiens 

resultat inte att helt på förhand utesluta något segment av leveranstörstyper från en 

leverantörsevaluering, då det förekommer enstaka mest fördelaktiga produkterbjudanden från 

alla segment av leverantörsgrupper. 

Vidare kan det presenterade Python-programmet för denna studie ses som ett automatiserat 

hjälpverktyg för evaluering av leverantörer. Det framtagna programmet sparar användaren tid 

från att göra manuella beräkningar samt baserar sina leverantörsval på logiska matematiska 

beräkningar utifrån uppsatta värderingsfaktorer. Det finns även goda möjligheter för framtida 
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programanvändare att lägga till eller ta bort ytterligare värderingsfaktorer som de anser 

leverantörer ska evalueras efter. 

Det blev även tydligt att de svenska aktörerna med kortare avstånd kunde erbjuda en markant 

kortare ledtid. Det här ses som en styrka hos de svenska leverantörerna då en ledtid kring 3 

veckor ger Railcare möjligheten att beställa delarna vid behov vilket minimerar 

lagerhållningen. 

6.2 Rekommendationer 

Railcare rekommenderas att enligt tabell 4 välja svartmarkerade leverantörer för respektive 

utskriven produkttyp. De svartmarkerade leverantörer är rekommenderade utifrån de uppsatta 

värderingsfaktorer som Railcare önskat att leverantörerna ska evalueras efter och som Python-

Scriptet därefter beräknat optimalt leverantörsval för. 

Författarna till denna studie rekommenderar även Railcare att använda det framtagna Python-

scriptet för leverantörsevaluering för Railcares övriga inköpsavdelningar. Anledningen till att 

Railcare rekommenderas göra detta är för att de tre värderingfaktorerna pris, leveranstid samt 

fördel till de leverantörer som används för ett flertal produkttyper, också kan anses vara 

relevanta för dessa avdelningar. 

Utifrån hänseende till produkttypernas leveranstider och produktpriser, ges det 

rekommendationer i denna studien till Railcare för vilka av produkttyperna som bör lagerhållas 

och ej. Ett alltför stort lager ger ökade kostnader i form av uppbundet kapital samt stort 

förbrukat lagerutrymme, och ett för litet lager kan leda till förhöjda risker för verksamheten i 

form av akuta brister på produkter med långa leveranstider. Med hänseende till produkttypernas 

leveranstider, bestämde studiens författare att produkttyper med mer än en månads leveranstid, 

det vill säga cirka 20 arbetsdagar, bör lagerhållas. Risken för akut brist av viktiga produkter blir 

annars för stor. De produkttyperna med 20 arbetsdagar i leveranstid eller mindre 

rekommenderas att ej lagerhållas, framförallt på grund av dess kostnader och förhållandevis 

korta leveranstid. Hade det vidare funnits produkttyper som befunnit sig vid gränsområdet för 

20 dagars leveranstid och som samtidigt hade haft dyra inköpskostnader, hade dessa ej 

rekommenderats att lagerhållas på grund av för stort uppbundet kapital för Railcare. Denna 

gången fanns det dock ej sådana gränsfall vilket gjorde att produkttyperna för denna studien 

enbart delades in efter leveranstider. Vilka produkttyper som i detalj rekommenderas att 

lagerhållas och ej presenteras i nedanstående Tabell 5: 
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Tabell 5 – Kategorisering över om produkter ska lagerhållas eller ej 

Produkttyper som ska 
lagerhållas 

Produkttyper som ej ska 
lagerhållas 

Produkttyp   2 

Produkttyp   3 

Produkttyp   4 

Produkttyp   9 

Produkttyp 10 

Produkttyp 12 

Produkttyp 18 

Produkttyp 20 

Produkttyp 22 

Produkttyp 24 

Produkttyp 27 

Produkttyp 28 

Produkttyp 30 

Produkttyp 31 

Produkttyp 32 

Produkttyp 40 

Produkttyp 42 

Produkttyp 43 

Produkttyp 44 

Produkttyp 45 

Produkttyp 46 

Produkttyp 47 

Produkttyp 52 

Produkttyp 53 

Produkttyp 55 

Produkttyp 56 

Produkttyp 57 

Produkttyp 58 

Produkttyp 59 

Produkttyp 60  

Produkttyp 1 
Produkttyp 5 
Produkttyp 6 
Produkttyp 7 
Produkttyp 8 
Produkttyp 11 
Produkttyp 13 
Produkttyp 14 
Produkttyp 15 
Produkttyp 16 
Produkttyp 17 
Produkttyp 19 
Produkttyp 21 
Produkttyp 23 
Produkttyp 25 
Produkttyp 26 
Produkttyp 29 
Produkttyp 33 
Produkttyp 34 
Produkttyp 35 
Produkttyp 36 
Produkttyp 37 
Produkttyp 38 
Produkttyp 39 
Produkttyp 41 
Produkttyp 48 
Produkttyp 49 
Produkttyp 50 
Produkttyp 51 
Produkttyp 54 
Produkttyp 61 
Produkttyp 62 
Produkttyp 63 
Produkttyp 64 
Produkttyp 65  

 

6.3 Diskussion 

Under arbetsprocessen av denna studie, var det en stor utmaning att hitta relevanta leverantörer 

på marknaden som kunde erbjuda reservdelar till TRAXX-lok. Det observerades i studien att 

den största marknaden av leverantörer som erbjuder reservdelar till dessa lok återfinns i 

Tyskland. En möjlig brist med studien är att det sannolikt finns ytterligare leverantörer som 

hade kunnat identifierats. Resultatet av det optimala valet av leverantör behöver därför inte 

nödvändigtvis vara det mest optimala valet på marknaden, utan det mest optimala valet av de 

leverantörer som togs i beaktning i studien. 
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Det finns en generell problematik kring det dataunderlag som samlats in gällande leverantörers 

produktenhetspriser samt leveranstider. Problematiken grundar sig i att dataunderlaget inte är 

statiskt med tiden. Offerterna som dataunderlaget är baserat på är i regel giltiga 60 dagar med 

anledning av skiftningar bland leverantörernas priser, leveranstider samt utbud av produkter. 

Skiftningarna sker i takt med att exempelvis säsonger växlar, att nya produkttyper tillkommer 

på marknaden, att valutor förändras eller att nya köpare tillkommer på marknaden. Det tog 

under framställandet av studien lång tid innan leverantörer kunde kontaktas, detta med 

anledning av att de eftersökta produkttyperna som skulle ingå i produktlistan var många där 

samtliga produkttyper från Railcares sida krävde eftertanke i om de behövdes beställas eller ej. 

Det här i kombination med att framförallt många leverantörer aktiva på den tyska marknaden 

var långsamma med att kommunicera sina priser och leveranstider, resulterade i att 

datainsamlingen blev en utdragen process som pågick under hela studiens arbetsgång.  

Python-Scriptet som tagits fram som ett hjälpmedel för denna studie, evaluerar produktpris, 

leveranstid samt ger fördel till de leverantörer som används för ett flertal produkttyper. Dessa 

värderingsfaktorer kan också ses som relevanta för Railcares övriga leverantörsevalueringar, 

det vill säga leverantörsevalueringar för produkter som inte berör TRAXX-loken. Det finns 

därför potential för Railcare att använda Python-scriptet inom deras övriga inköpsverksamhet 

också. 

Denna studie behandlade leverantörsevaluering av reservdelar för TRAXX-lok. Det finns en 

möjlighet till att resultatet av en optimal leverantörsevaluering hade sett annorlunda ut om det 

gällde inköp av delar som inte skulle användas som reservdelar, exempelvis för nybyggnad av 

hela TRAXX-lok. De inköpta kvantiteterna hade då exempelvis kunnat vara större med 

tillhörande kvantitetsrabatt-erbjudanden, det finns då en möjlighet till att andra leverantörer 

hade valts som optimalt val av leverantörer. Vidare förutsätter denna studie att leverantörerna 

erbjuder samma produktkvalitet och att leverantörernas tillförlighet är lika stor. Det finns en 

möjlighet till att de optimerade leverantörsvalen hade sett annorlunda ut om dessa faktorer 

också tagits i beaktning. Anledningen till att faktorerna produktkvalitet samt tillförlitlighet inte 

togs med i evalueringen var för att författarna för studien ansåg att studien då skulle bli för 

omfattande givet den tidsram för skrivandet av studien som var given. De personer som studiens 

författare var i kontakt med på Railcare, uttryckte heller aldrig någon önskan att ta med dessa 

faktorer i leverantörsevalueringen. 

Det fanns även svårigheter under studiens gång vid avgörandet av vilka produkttyper som skulle 

lagerhållas eller ej. Eftersom den tillgängliga informationen som författarna hade för varje 

produkttyp enbart var leveranstid och pris, fick bedömningar göras utifrån dessa två faktorer. 

Andra faktorer som hur lång respektive produkts livscykel är, deras kritiska grad samt storleken 

på de olika produkttyperna hade också varit av intresse vid bestämmandet av vilka produkter 

som skulle lagerhållas eller ej. Anledningen till att information gällande dessa faktorer inte 

kunnat samlas in, beror på att Railcares bristande erfarenhet gällande TRAXX-lok gjorde att de 

själva inte kunde uttala sig om detta, där även de inhyrda TRAXX-tekniker som konsulterats 

inte ansåg att de hade tillräckligt bra underlag för att kunna bidra med relevant information. Det 

bör dock tilläggas att de delar som resulterar i ett stillastående lok om de saknas bör lagerhållas 
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med hänsyn till enhetspris. Vid långa leveranstider kan det även vara värt att lagerhålla relativt 

dyra delar då stilleståndet kan orsaka stora intäktsbortfall och eventuellt resultera i viten från 

kund. Initialt var tanken att leveranspriser även skulle utgöra underlaget för evalueringen, vid 

insamling av dataunderlaget blev det dock klart att majoriteten av leverantörerna erbjöd fri frakt 

och ett fåtal tyska leverantörer använde sig av Ex-Works vid leverans, vilket gjorde att faktorn 

bortsågs från vid evalueringen. 

6.4 Fortsatt forskning 

Det hade för framtida forskning varit givande om forskningen breddades till att inkludera hela 

lokomotivindustrin, där det forskades kring huruvida storleken på leverantörsföretagen inom 

hela lokomotivindustrin har påverkan på produkterbjudandena. Denna studien gav inom 

TRAXX-lokaffärsmarknaden indikationer på att beroende på hur stora leveransföretagen är, 

skiljer sig också produkterbjudandena för reservdelarna. Studien ger dock inte några statiskt 

signifikanta svar utan ger bara indikationer. Det hade därför varit givande att ta del av en mer 

omfattande undersökning kring ämnet. 

Denna studien inriktar sig på evaluering av leverantörer för inköp av reservdelar. För framtida 

forskning hade det också varit intressant att undersöka om en optimal leverantörsevaluering 

hade sett annorlunda ut om det gällde inköp av lok-delar som inte köps in som reservdelar. 
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Bilaga 2 

Produkttyp Leverantör Pris Leveranstid 
Produkt 1 Leverantör 5 163,980 15 

Produkt 1 Leverantör 1 327,000 15 

Produkt 2 Leverantör 11 3 370,000 140 

Produkt 3 Leverantör 2 1 217,870 210 

Produkt 4 Leverantör 11 19 900,000 200 

Produkt 4 Leverantör 2 7 270,370 210 

Produkt 5 Levernatör 11 330,000 60 

Produkt 5 Leverantör 1 644,940 15 

Produkt 6 Leverantör 11 74,000 60 

Produkt 6 Leverantör 2 41,390 65 

Produkt 6 Leverantör 1 180,000 15 

Produkt 7 Leverantör 11 72,200 60 

Produkt 7 Leverantör 2 35,190 65 

Produkt 7 Leverantör 1 180,000 15 

Produkt 8 Leverantör 11 35,000 60 

Produkt 8 Leverantör 2 14,170 60 

Produkt 8 Leverantör 1 52,500 15 

Produkt 9 Leverantör 11 160,000 80 

Produkt 10 Leverantör 6 2 276,000 50 

Prodult 11 Leverantör 11 1 850,000 50 

Produkt 11 Leverantör 2 1 578,330 145 

Produkt 11 Leverantör 1 1 035,000 15 

Produkt 12 Leverantör 11 614,000 60 

Produkt 13 Leverantör 8 163,040 15 

Produkt 13 Leverantör 1 256,190 15 

Produkt 14 Leverantör 8 163,040 15 

Produkt 14 Leverantör 1 359,000 15 

Produkt 15 Leverantör 11 1 210,000 120 

Produkt 15 Leverantör 2 2 462,780 110 

Produkt 15 Leverantör 1 388,500 15 

Prodkt 16 Leverantör 11 1 210,000 120 

Produkt 16 Leverantör 2 2 462,800 110 

Produkt 16 Leverantör 1 388,500 15 

Produkt 17 Leverantör 11 350,000 50 

Produkt 17 Leverantör 2 344,260 40 

Produkt 17 Leverantör 1 172,500 15 

Produkt 18 Leverantör 11 300,000 50 

Produkt 18 Leverantör 2 292,350 40 

Produkt 19 Leverantör 11 78,000 80 

Produkt 19 Leverantör 9 83,500 40 

Produkt 19 Leverantör 1 118,070 15 

Produkt 20 Leverantör 6 1 070,000 55 

Produkt 20 Leverantör 1 2 385,000 15 

Produkt 21 Leverantör 6 809,000 15 

Produkt 21 Leverantör 1 1 021,500 15 

Produkt 22 Leverantör 11 480,000 50 

Produkt 22 Leverantör 6 486,000 30 

Produkt 22 Leverantör 1 1 519,700 15 

Produkt 23 Leverantör 11 195,000 50 

Produkt 23 Leverantör 2 401,850 70 
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Produkt 23 Leverantör 1 313,860 15 

Produkt 24 Leverantör 11 6 910,000 100 

Produkt 24 Leverantör 10 4 319,000 80 

Produkt 25 Leverantör 11 1 170,000 80 

Produkt 25 Leverantör 1 607,500 15 

Produkt 26 Leverantör 11 2 040,000 80 

Produkt 26 Leverantör 1 1 315,500 15 

Produkt 27 Leverantör 11 1 080,000 80 

Produkt 28 Leverantör 11 11 900,000 140 

Produkt 29 Leverantör 11 538,000 50 

Produkt 29 Leverantör 6 326,000 15 

Produkt 30 Leverantör 11 42 400,000 200 

Produkt 30 Leverantör 4 24 810,30 180 

Produkt 31 Leverantör 11 47 100,00 200 

Produkt 31 Leverantör 4 28 448,60 270 

Produkt 32 Leverantör 4 5 727,50 270 

Produkt 33 Leverantör 11 71,50 40 

Produkt 33 Leverantör 1 49,860 15 

Produkt 34 Leverantör 11 33,000 40 

Produkt 34 Leverantör 1 33,950 15 

Produkt 35 Leverantör 11 35,000 40 

Produkt 35 Leverantör 1 35,270 15 

Produkt 36 Leverantör 11 27,500 40 

Produkt 36 Leverantör 1 67,350 15 

Produkt 37 Leverantör 11 90,000 40 

Produkt 37 Leverantör 1 99,750 15 

Produkt 38 Leverantör 11 387,000 40 

Produkt 38 Leverantör 1 303,000 15 

Produkt 39 Leverantör 11 387,000 40 

Produkt 39 Leverantör 1 271,980 15 

Produkt 40 Leverantör 11 78,000 40 

Produkt 41 Leverantör 7 225,000 20 

Produkt 41 Leverantör 11 200,000 40 

Produkt 42 Leverantör 11 46 200,000 200 

Produkt 43 Leverantör 11 56 300,000 50 

Produkt 44 Leverantör 11 89 200,000 200 

Produkt 45 Leverantör 11 1 300,000 80 

Produkt 46 Leverantör 11 4 950,000 60 

Produkt 47 Leverantör 11 1 830,000 80 

Produkt 47 Leverantör 6 1 210,000 50 

Produkt 48 Leverantör 3 70,580 250 

Produkt 48 Leverantör 1 87,000 15 

Produkt 49 Leverantör 11 135,000 60 

Produkt 49 Leverantör 3 73,800 250 

Produkt 49 Leverantör 1 87,000 15 

Produkt 50 Leverantör 3 123,040 200 

Produkt 50 Leverantör 1 231,000 15 

Produkt 51 Leverantör 3 120,630 199 

Produkt 51 Leverantör 1 231,000 15 

Produkt 52 Leverantör 11 73,700 80 

Produkt 53 Leverantör 11 29,300 60 

Produkt 54 Leverantör 3 206,650 115 

Produkt 54 Leverantör 1 247,050 15 
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Produkt 55 Leverantör 3 6 107,380 186 

Produkt 56 Leverantör 3 10 856,630 159 

Produkt 57 Leverantör 11 18 400,000 140 

Produkt 57 Leverantör 3 10 164,230 172 

Produkt 58 Leverantör 11 13 500,000 140 

Produkt 58 Leverantör 3 7 285,390 160 

Produkt 59 Leverantör 11 8 820,000 140 

Produkt 59 Leverantör 3 5 231,980 160 

Produkt 60 Leverantör 3 796,850 124 

Produkt 61 Leverantör 11 567,000 100 

Produkt 61) Leverantör 3 350,550 112 

Produkt 61 Leverantör 1 296,330 15 

Produkt 62 Leverantör 11 225,000 60 

Produkt 62 Leverantör 3 108,660 138 

Produkt 62 Leverantör 1 85,940 15 

Produkt 63 Leverantör 11 237,000 80 

Produkt 63 Leverantör 3 128,430 138 

Produkt 63 Leverantör 1 40,350 15 

Produkt 64 Leverantör 3 496,570 73 

Produkt 64 Leverantör 1 232,350 15 

Produkt 65 Leverantör 11 5 040,000 80 

 


