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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är utreda hur en ökad centralisering av Komatsu Forests 

reservdelslogistik kan bidra till minskad kapitalbindning samt ge större möjligheter till 

flexibilitet och kundanpassning i den fysiska distributionen.  

Idag distribuerar Komatsu Forest reservdelar från sitt centrallager till 21 stycken olika 

servicedepåer som drivs av dotterbolaget Komatsu Forest Sweden och som har till uppgift att 

leverera till alla kunder på den svenska marknaden. Servicedepåerna lagerhåller produkter där 

historiska data skall styra vilken mängd artiklar som skall finnas tillgängliga. Problemet idag 

är att de förväntade lagervolymerna inte överensstämmer med de faktiska och företaget 

erhåller därför extra kostnader för lagerhållning, lagerföring, transporter samt administration.   

Studiens teori bygger på en bearbetning av Mats Abrahamssons drivkraftmodell och 

empiriska data grundar sig på en enkätundersökning där ett urval ur Komatsu Forest Swedens 

kundpopulation fått möjligheten att delta. Enkätens frågor fokuserar på åsikter kring 

köpbeteenden, attityder, pris och tillgänglighet. Enkäten skickades ut via ett webbaserat 

system med en svarsfrekvens på cirka 35 %. Svaren visar att kunder är mottagliga för att öka 

användningen av informationsteknologiska lösningar och att de inom vissa produktkategorier 

ställer sig positiva till hemleveranser. Kunder har även viss möjlighet att förutse behovet av 

reservdelar minst en dag i förväg samtidigt som de ställer höga krav på 

produkttillgängligheten.  

 

Studien visar att Komatsu Forest har möjlighet att minska kapitalbindningen genom en ökad 

centralisering samtidigt som företaget kan behålla en servicegrad som motsvarar kundernas 

förväntningar. Vi föreslår att företaget flyttar de artiklar där kunder kan förutse behovet minst 

en dag i förväg från servicedepåer till centrallagret. Vi rekommenderar även marknadsföring 

av informationsteknologiska lösningar som kan spara kostnader samt ändra kundernas 

köpbeteende och krav på hög tillgänglighet.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktiga sökord: Reservdelslogistik, drivkraftmodellen, centralisering, kundens 

beslutsprocess, B2B, informationsteknologi.   
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1 Inledning 
 

 

 

Inledningskapitlet behandlar bakgrunden till uppsatsämnet med syftet som följd. Vidare 

redovisas relevanta avgränsningar och förkortningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning 

av rapportens disponering. 

1.1 Ämnesval 
 

Vi har valt att titta på reservdelslogistiken hos Komatsu Forest. Intresset för ämnet uppstår ur 

vår ökade medvetenhet om att god logistik kan vara ett konkurrensmedel inom alla branscher. 

Vi har förförståelse att inom skogsindustrin är behovet av snabba leveranser av reservdelar 

viktigt, eftersom skogsmaskinen är en enhet som kostar mycket pengar då den inte utför 

arbete. Saccani et al (2007) påvisar att många studier handlar om effektivisering av logistiken 

på en produktionsbaserad nivå och få behandlar eftermarknadslogistiken. Det är något som 

ytterligare motiverar oss i vårt val av ämne.    

Komatsu Forest menar att eftermarknaden och reservdelar är en viktig del i Komatsu Forests 

lönsamhet samt att de arbetar med produktkategorisering för att få en effektivare 

lagerhållning. De menar även också att reservdelar är en avgörande funktion för att bestämma 

nivån på kundservicen. (Komatsu Forest, Power Point, 2008-02-28)  

1.2 Problembakgrund 
 

Forskningen kring logistiken förändras ständigt 

och företag idag har andra teorier att skapa 

arbetsstrukturer kring, jämfört med hur det var i 

början av förra århundradet. Logistik kan kopplas 

till andra ämnesområden så som ekonomi, 

transport och geografi. Ernest W. Burgess och 

Robert E. Park tog år 1925 fram Concentric Zone 

teorin som handlade om att centrum i staden är där 

marknaden är och det är där handel sker. Vidare 

byggdes staden upp i ringar runt centrum där 

ringen närmast centrum bestod av 

grossistverksamhet. I den följande ringen bodde 

arbetarklassen och desto längre ut från centrum 

Sannings-
kriterier

ReflektionerSlutsatsAnalysEmpiriTeoriMetodKomatsu

Forest
Inledning

Figur 1: Concentic Zone modell 
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desto finare bostäder. Längst ut från stadskärnan fanns jordbruket och vissa tyngre industrier. 

Det faktum att grossistverksamheten låg i ringen närmast marknaden tyder på ett logistiskt 

tänkande för etablering av tillverknings- och distributionsenheterna där avståndet till 

handelsplatsen skulle vara så kort som möjligt. (Wheeler et al 1998:144-146)     

Walter Christaller som var en tysk geograf som verkade under 1900-talet och år 1933 byggde 

han om Concentric Zone teorin när han skapade Central-Place teorin. Den var snarlik och 

handlade om hur städer bäst kunde byggas upp med en central stadskärna. Istället för att 

placera olika områden i ringar runt 

marknaden så föreslog han att använda sig 

av kristallformade hexagram när städer 

skulle planeras. Christaller insåg att med ett 

system med ringar så skulle vissa områden 

inte ha den effektiva distributionen som 

kunde om områden byggdes i hexagram. 

Denna teori ligger till grund i 

stadsplaneringen i stora delar av i Europa 

och speciellt i Tyskland. Tack vare 

hexagram kunde restiden från olika platser i 

städers utkanter minskas och med det även 

kostnader för transporter (Wheeler et la 

1998:153-160, Nicholls, 2001).  

Några årtionden tidigare i USA skapade 

Henry Ford teorier kring hur logistiken 

kunde effektivisera tillverkning och 

produktion inom bilindustrin och sänka 

kostnader. Vad Henry Ford gjorde för 

att effektivisera produktionen och 

materialförsörjningen var att se till att 

rätt material alltid fanns tillgängligt och 

att en person gjorde en och samma 

uppgift. På så vis förkortades 

genomloppstiden, något som innebar en 

effektivare logistik till en mindre 

kostnad. Tack vare logistiken med god 

planering och styrning blev Henry Fords 

företag snabbt marknadsledande inom bilindustrin. (Oskarsson et al 2006:50-52)  

Tillgången av material skilde sig på den tiden åt beroende var på jorden man befann sig. 

Medan Henry Ford verkade i USA där material fanns i överflöd och ekonomin var god och 

det fanns köpstarka kunder, så var situationen annorlunda i Japan. Där var naturtillgångarna få 

och folket var inte lika köpkraftiga på grund av de demografiska olikheterna. Toyota som 

också tillverkade bilar insåg att det inte gick att tillverka på samma premisser som Ford kunde 

och var därför tvungen att hitta sätt att producera som skulle kunna konkurrera med Ford. De 

skapade något som skulle komma att kallas Toyota Production System och gick ut på att rätt 

material skulle finnas tillgängligt vid exakt rätt punkt. Det som skiljde Toyotas sätt att arbeta 

mot Fords gav minskade lagernivåer vilket resulterade i mindre bundet kapital och ännu lägre 

produktionskostnader. (Amasaka, 2009) 

Figur 2: Central-Place modell 

Figur 3: Effektivisering i produktionen 
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1.3 Problemformulering 
 

Den ovanstående situationen leder fram till vår problemformulering:  

Hur kan en ökad lagercentralisering bidra till minskad kapitalbindning samt ge större 

möjligheter till flexibilitet och kundanpassning i den fysiska distributionen? 

1.4 Syfte 
 

Syftet med vår studie är undersöka möjligheten att centralisera Komatsu Forests 

reservdelslogistik. En del av studien består av en enkätundersökning riktad till Komatsu 

Forest Swedens kunder som har fokus på köpbeteende, attityder, pris och tillgänglighet.  

1.5 Begränsning 
 

Komatsu Forest är en stor aktor som har många olika verksamhetsdelar knutna till logistik. Vi 

har valt att begränsa studien till att se på Komatsu Forests reservdelsmarknad i Sverige. Vi har 

även valt att avgränsa oss i att bara studera outbound delen inom reservdelar. Det vill säga 

reservdelsflödet mellan centrallagret i Järfälla som ägs av Komatsu Forest och de olika 

servicedepåerna som drivs av dotterbolaget Komatsu Forest Sweden. Varför vi inte valde att 

kolla på inbound är på grund av att Komatsu Forest är en global aktör viket skulle göra detta 

arbete för omfattande. En annan anledning till varför vi valde att studera outbound i Sverige 

är på grund av att Komatsu Forest har gjort förändringar inom deras organisation med bland 

annat flytt av centrallager.  

Vi har även valt att avgränsa oss gällande användning av matematiska formler för bland annat 

framräkning av lagervolymer och transportvolymer samt att vi avgränsar oss inom 

produktsortimentet genom att bara använda oss av två artiklar per kategorigrupp.  

1.6 Förklaringar 
 

Ägarstrukturen inom företaget ser ut enligt följande: 

Komatsu Forest AB är huvudbolaget som äger centrallagret samt dotterbolaget Komatsu 

Forest Sweden HB. Vi kommer under arbetet benämna det med endast Komatsu Forest. 

Komatsu Forest Sweden HB är ett dotterbolag till Komatsu Forest AB säljbolag lokaliserat i 

Sverige. Vi kommer under arbetet att benämna det med endast Komatsu Forest Sweden. Det 

är Komatsu Forest Sweden som äger och driver servicedepåerna som är lokaliserade runt om i 

Sverige. 

Valmet är Komatsu Forest egna varumärke på skogsmaskiner. 
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1.7 Disposition 
 

 

 

Inledningskapitlet behandlar bakgrunden till uppsatsämnet med syftet som följd. Vidare 

redovisas relevanta avgränsningar och förkortningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

rapportens disponering. Det andra kapitlet ger en presentation av företaget som behandlas i 

denna uppsats. Metodkapitlet beskriver tillvägagångssättet för undersökningen, 

konstruktionen av enkät, diskussion kring teorival och avslutas med källkritik. I teorikapitlet 

redogörs det teoretiska resonemang som studien baseras på och empirikapitlet innehåller en 

sammanfattning av svaren från enkäten där Komatsu Forest Swedens kunder deltagit. I 

nästkommande kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån det teoretiska ramverket 

och följs upp av en slutsats innehållande en rekommendation till Komatsu Forest samt 

redovisning av problemformuleringen. Rapportens avslutande delar behandlar reflektioner, 

förslag på framtida forskningsområden och avslutas med diskussion kring sanningskriterier.   

 

 

  

Sannings-
kriterier

ReflektionerSlutsatsAnalysEmpiriTeoriMetodKomatsu

Forest
Inledning
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2 Komatsu Forest 
 

 

 

Kapitlet behandlar de processer hos Komatsu Forest som är relevanta för denna studie. 

2.1 Problembakgrund 
 

Nedan visas hur reservdelslogistiken inom Komatsu Forest ser ut. 

 

Figur 4: (Flödeskarta Komatsu Forest) 

 

2.1.1 Centrallager 
 

Komatsu Forests centrallager för reservdelar har fram till januari 2009 varit lokaliserat i 

Umeå. Från februari 2009 och framåt är Järfälla i Stockholm platsen för Komatsu Forests 

distributionsnav för reservdelar. Tankar om att flytta centrallagret från Umeå närmare 

transporthubbar och marknader söderut hade funnits länge innan flytten blev verklighet. En 

förstudie som genomfördes 2008 gav svar som blev beslutsunderlaget för flytten. Resultaten 

av förstudien visade på följande fördelar med en flytt söderut: 

 Möjlighet att lägga senare sista-minuten-order. 

 Minskning av ledtid till servicedepåer. 

 Större närhet till de transporthubbar som används, både i Sverige och globalt. 

 Fler valmöjligheter vid val av transportlösningar. (Komatsu Forest, Power Point, 

2007-10-23) 

Idag har centrallagret i Järfälla, som drivs av tredjepartslogistikern DSV Solution bland annat 

följande funktioner, godsmottagning, lagerhantering, packning, färdigställning av transport 

Sannings-
kriterier

ReflektionerSlutsatsAnalysEmpiriTeoriMetodKomatsu

Forest
Inledning
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och transportbokning. Lagerverksamheten har en väl utvecklad infrastruktur vilket möjliggör 

kundanpassade lösningar. (Komatsu Forest, Power Point, 2007-10-23) 

De flesta artiklar som idag levereras till centrallagret kommer från antingen svenska, finska 

eller tyska leverantörer. År 2007 hanterade centrallagret cirka 35 000 inkommande orderrader. 

Nästintill allt gods som levereras ut från centrallagret inom Sverige skickas idag till de 21 

stycken olika servicedepåerna som drivs av Komatsu Forest Sweden. (Komatsu Forest, Power 

Point, 2008-02-28)  

                      

Gods-              Lagerhållning      Plockning    Packning                 Utleverans 

mottagning      

 

                                           Det fysiska lagerflödet 

  

 

2.1.2 Transporter 
 

Idag har Komatsu Forest avtal med olika transportbolag för att kunna vara flexibel när det 

gäller leveranstid samt för att täcka de olika geografiska områdena med låga kostnader. Inom 

Sverige används idag främst två olika transportbolag för leveranser ut från centrallagret, 

Posten med deras olika tjänster, PEX, HIT, Företagspaket samt vanligt brev där PEX är det 

dyraste alternativet att skicka varor på men är då även det snabbaste som garanterar leverans 

07.00 dagen efter ordern är lagd. (PEX, 2010, HIT, 2010) Vanligt brev är det billigaste sättet 

att skicka varor på men är även det alternativ som tar längst tid samt att leveransen inte är 

spårbar. Den andra aktören som Komatsu Forest anlitar för inrikes transporter är Db 

Schenker. Det finns stora likheter mellan Posten och Db Schenker när det gäller att erbjuda 

olika lösningar kring leveranstiden. Db Schenker används dock i större utsträckning när det 

gäller större och tyngre varor som skall skickas. Idag är både Posten och Db Schenker stora 

och väletablerade aktörer som kan erbjuda en rikstäckande infrastruktur. Komatsu Forest letar 

ständigt efter sätt att spara in på kostnader knutna till transporter och samlastning är ett 

exempel på en kostnadsbesparande lösning som idag används. 

 

2.1.3 Servicedepåer 
 

Idag har Komatsu Forest Sweden 21 stycken servicedepåer runt om i Sverige från Hässleholm 

i söder till Överkalix i norr (se bilaga 3 för karta över servicedepåer). Dessa depåer har som 

Figur 5: (Det fysiska lagerflödet) 
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uppgift att lagerhålla reservdelar samt fungera som serviceverkstäder för företagets kunder. I 

dagsläget finns det en stor mängd artiklar fördelade på de olika servicedepåerna. Det leder till 

en hög kapitalbindning på servicedepåerna som i sin tur påverkar priset till kunden. För ett år 

sedan flyttade Komatsu Forest sitt centrallager ner till Järfälla i Stockholmsregionen för att 

komma närmare sina kunder. Trots att centrallagret flyttades från Umeå till Järfälla i början av 

2009 så har servicedepåerna ännu inte hunnit anpassa sig till de ändrade geografiska 

förutsättningarna. Det betyder att servicedepåerna fortfarande har beställningsbeteenden samt 

lagernivåer som utgår från att centrallagret ligger i Umeå.  

Komatsu Forest har i sitt centrallager med hjälp av en ABC-klassificering delat in sina artiklar 

i olika produktkategorier för att effektivare kunna kartlägga och mäta behovet av reservdelar. 

Denna metod används också i viss utsträckning på servicedepåerna samt att historiska data 

också ligger till grund för att bestämma lämpliga lagernivåer. Vid en insyn i de aktuella 

lagernivåerna visar det sig att det förväntade lagervärdet ute på servicedepåerna inte stämmer 

överens med det faktiska. Vid en summering av lagernivåer ute på servicedepåerna visar det 

sig att det finns ett betydande överskott av artiklar som inte ska finnas där. Det genomsnittliga 

faktiska lagervärdet är mer än dubbelt så stort som det förväntade värdet. För Komatsu Forest 

Sweden innebär det en mängd artiklar som finns på servicedepåerna och binder kapital utan 

att egentligen ställas mot ett faktiskt behov. Idag sker det leveranser mellan de olika 

servicedepåerna för att en depå kan tillhandahålla en artikel som en annan depå behöver. 

Denna situation påverkar hela organisationen som idag, förutom kostnaderna för artiklar 

utanför behovet, även erhåller kostnader för exempelvis lagerhållning, lagerhantering, 

transporter samt administration. 
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3 Metod 
 

 

 

Metodkapitlet beskriver tillvägagångssättet för undersökningen, konstruktionen av enkät, 

diskussion kring teorival och avslutas med källkritik.  

3.1 Förförståelse 
 

Personliga värderingar och åsikter har en påverkan på forskningen som de flesta författarna 

håller med om. Detta har en påverka på forskningens insamling av data vilket kan vinklas 

genom val av respondenter till insamlingen, vilket i sin tur påverkar studiens resultat. 

Författare påverkar resultatet såväl medvetet som omedvetet genom att förhindra att data 

kommer fram till. 

Med förförståelse menar vi den kunskap och därmed den förståelse som vi har förskaffat oss 

under livet inom ämnet logistik, samt hur vår omgivning påverkar vår allmänna förståelse. 

Det kan påverka hur vi valde att angripa vår problemformulering och ifall vi redan innan 

uppsatsen genomförande haft ett tänkbart resultat. 

 

Vår förförståelse baserad på inhämtad kunskap inom ämnet grundar sig främst på två saker. 

Dels de kurser som innefattat logistik på det utbildningsprogram vi läser. vi studerar på 

Handel och Logistikprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Programmet har 

gett oss en inblick i hur logistik fungerar. Undervisningen på logistik kurserna har bland annat 

skett av personal från ”Silf Competence” och vi har fått jobba med verkliga case där vi 

tillämpat olika sätt att genomföra logistiska lösningar. 

 

Dels har programmet gett oss förmånen att genomföra en praktikperiod där jag i lugn och ro 

kunnat lära mig mer om logistikbranschen i sig. Praktikperioden spenderade en av oss på 

komatsu Forest, vilken har givit god tid att lära mig mer om just logistikbranschen och hur 

den fungerar. 

 

Den omgivning vi befunnit oss i under livet har med stor säkerhet också påverkat vår 

förståelse för logistik i allmänhet. Vår förförståelse kan ha berikat studien men den kan också 

ha varit begränsande. Vi tror att vi lättare har kunnat välja ut och förstå det material som 

behövs till vår teoretiska referensram, samt att vi har haft lättare för att ta till oss det. Det kan 

dock ha hämmat oss i insamlingsprocessen, då vi kan ha blivit styrda i vad vi ska leta efter 

och därmed inte fått med allt som skulle kunna påverkat vårt resultat. Vidare så tror vi att 

förförståelsen även har underlättat för oss att se samband och urskilja mönster och även dra 

slutsatser utifrån vårt material.  

 

Sannings-
kriterier

ReflektionerSlutsatsAnalysEmpiriTeoriMetodKomatsu

Forest
Inledning
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3.2 Kunskapssyn 
 

Positivismen förespråkar naturvetenskapliga metoder då den sociala verkligenheten studeras. 

Det innebär att bara sådan kunskap som kan bekräftas med sinnena som ses som riktig 

kunskap. Författarna ska använda en deduktiv ansats, dvs. som forskare ska man använda sig 

av teorin för att med hjälp av den generera hypoteser som sedan prövas. Författarna samlar in 

data med målet att generalisera. Positivismen menar också att vetenskapen ska vara 

värderingsfri. (Bryman & Bell 2005:26). Hermeneutik förespråkar tillskillnad från det 

positivistiska tankesättet ett mer socialt perspektiv. De hävdar att verkligheten är socialt 

konstruerad och dess uppgift är att få en bättre inblick och tolka innebörden. Inom det 

hermeneutiska synsättet skiljer man inte på fakta och värderingar och forskningen har en 

induktiv ansats. Författarna försöker därmed utveckla teorier som är grundar sig i 

verkligheten för att sedan verifiera om det är av relevans för forskningen. (Bryman & Bell 

2005:29-32). 

Positivismens utgångspunkt är vetenskaplig och försöker till skillnad från hermeneutiken visa 

hur något ser ut på ett objektivt tillvägagångssätt där egna värderingar inte kan påverka 

verklighetsuppfattningen (Bryman & Bell 2005:51-53). Positivismen kombineras oftast med 

kvantitativa metoder då den kunskapssynen inte försöker visa en helhetsbild utan endast visar 

hur verkligheten ser ut, vilket också är vårt mål med denna uppsats. Vi vill denna uppsats 

studera verkligheten med en positivistisk kunskapssyn då vi vill undersöka köpbeteende och 

attityder till reservdelar hos Komatsu Forest Swedens kunder.       

3.3 Perspektiv 
 

Vilket perspektiv man har är viktigt då det avgör hur och vad det är som skall undersökas 

eller försöker komma fram till. Vi arbetar med denna rapport utifrån ett undersökande 

perspektiv då rapporten skrivs med utgångspunkten att undersöka Komatsu Forest Swedens 

kunders köpbeteenden och attityder gentemot reservdelar. Med tanke på den förförståelse vi 

har kan svårigheter med objektiviteten komma uppstå. Vi kommer att skicka ut en enkät till 

kunderna och ur de svar vi erhåller skall en bild av verkligheten generaliseras.     

3.4 Angreppssätt 
 

I forskning kan författare välja två olika typer av angreppssätt då en företeelse skall 

undersökas, antingen deduktiv eller induktiv. Det deduktiva angreppssätten kan beskrivas som 

det bevisande tillvägagångssättet, medan det induktiva är det upptäckande (Holme 1997:51) 

Vi väljer bort det induktiva tillvägagångssättet då vi inte ämnar göra en upptäckande rapport 

utan vi väljer att använda oss ett deduktivt angreppssätt. Vi skall göra en deduktiv prövning, 

vilket innebär att utifrån teori skapa en hypotes som senare prövas och som antingen förkastas 

eller accepteras. I vårt deduktiva angreppssätt väljer vi att göra en enkät för att bevisa hur 

verkligheten ser ut bland Komatsu Forest Swedens kunder. Vårt mål är att göra enkäten enkel 

för kunderna att förstå samt att slutna och obligatoriska svarsalternativ för att underlätta 

sammanställningen. Efter sammanställningen skall resultatet analyseras och generera vår 

slutsats.  
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3.5 Val av teorier 
 

Studien är till stor del uppbyggd kring Mats Abrahamssons modell Drivkraftmodellen. Det är 

en modell som har använts i andra studier och går ut på att forskaren själv väljer vilka 

ekonomiska, logistiska samt marknadsinriktade variabler som spelar en avgörande roll i 

undersökningen kring effektivisering av det gällande undersökningsobjektet. För att svara på 

vår problemformulering har vi även använt oss av forskning kring begreppet centralisering. 

Fler teorier som spelat en avgörande roll för studien är forskning kring kundens 

beslutsprocess, informationsteknologi med tillhörande CRM strategier, samt B2B 

marknadsföring. Dessa teorier har inkluderats för att belysa vikten av samarbete i hela 

logistikflödet.  

3.6 Insamling av primära och sekundära källor 
 

De källor som vi väljer till vår studie delar vi i primära och sekundära. De primärdata vi 

använder oss av kommer att vara svaren från enkäten som Komatsu Forest Swedens kunder 

besvarar och som vi behandlar i Microsoft Excel. Övriga källor i form av böcker, 

vetenskapliga artiklar blir våra sekundära källor i rapporten.  

Med tanke på att studien utgått från ett deduktivt synsätt är teori framtagen för att sedan 

jämföras med våra empiriska data som vi fått från våra enkätsvar. Teorin tillsammans med 

empiri ligger till grund för analys och slutsats. 

För att finna lämpliga sekundära källor valde vi att angripa sökningen med olika hjälpmedel. 

Vi inledde med att fundera ut vilka sökord som kan vara relevanta för vår studie. Via Umeå 

Universitets bibliotek hade vi tillgång till olika databaser där vi kunde söka efter 

vetenskapliga artiklar. Vi valde att söka artiklar i Business Source Premier samt Emerald och 

ord vi använde oss samt kombinerade med varandra i vår sökning var bland andra, spare 

parts, supply chain, logistics, B2B, central-place theory, distribuation and transportation, 

warehouse, storage, concentric zone theory. För att begränsa sökningen och stärka 

trovärdigheten i artiklar så valde vi att endast söka artiklar som är vetenskapligt granskade där 

antalet träffar varierade beroende på vilket eller vilka ord vi använde. Det var dock oftast 

minst 20 träffar i våra sökningar. Samma sökord söktes även i bokregistret som Umeå 

Universitetsbibliotek tillhandhåller. Vi varierade att söka orden på svenska och engelska för 

att få ut större antal sökträffar. Sökorden låg till grund för den litteratur samt vetenskapliga 

artiklar som användes i rapporten.    

3.7 Kvantitativ metod 
 

Den kvantitativa forskningen har sin utgångspunkt ur positivismen, den absoluta kunskapen. 

Resonemang och slutliga analyser som görs med ett positivistiskt synsätt kan göras antingen 

tack vare våra fem sinnen, eller men hjälp av logisk slutledningsförmåga. Deduktion är en väg 

att dra slutsatser på inom det positivistiska synsättet, det innebär att man går från teorin till 

empirin och gör en logisk tankemässig slutledning. (Hultén 2007:122-123, Johansson-

Lindfors 1993:55). Johansson-Lindfors (1993:55-56) beskriver vidare de praktiska 

tillvägagångssätten vid kvantitativ forskning. Studien byggs genom att forskaren ur teorin 

skapar en modell som beskriver verkligheten och den företeelse som undersöks. Modellen kan 
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presenteras i form av exempelvis bilder eller tabeller och skall innefatta en hypotes samt 

variabler som svarar till studiens syfte. Något som är viktigt att lägga fokus på vid ett 

deduktivt angreppssätt är att göra ordentliga avgränsningar samt att vara noga med 

modellkonstruktionen. Modellen jämförs vidare med den empiriska verkligheten för att 

verifiera eller falsifiera den uppställda problemformuleringen. Bryman & Bell (2005:47) 

beskriver även att i den kvantitativa forskningen är enkätundersökningar vanligt 

förekommande och att om forskaren väljer enkät i sin undersökning är det viktigt att den 

genomförs i en passande miljö samt att enkätens respondenter verkligen är representativa för 

studiens population.  

3.8 Urval 
 

Vid ett urval är populationen det första som måste identifieras. Med population menas vanligt 

viss alla invånare i ett land. I forskningsstudier innebär populationen samtliga enhet som 

forskaren gör sitt urval utifrån. Nästa steg blir att ur populationen göra ett stickprov som 

kommer att representera populationen i studien. Urvalsvalstekniker går att göra på olika sätt, 

antingen slumpmässigt eller icke slumpmässigt. (Bryman & Bell, 2005:111). Ett exempel på 

icke slumässigt urval är bekvämlighetsurval där forskaren använder det urval som finns 

tillgängligt (Bryman & Bell, 2005:124).       

Vår population i denna kvantitativa undersökning är alla kunder till Komatsu Forest Sweden 

som uppgår till 2900 stycken. Ur kundgruppen har 142 stycken personer valts ut med ett 

bekvämlighetsurval och fått representera vårt stickprov. Vi har antagit en deskriptiv ansats där 

stickprovet representerar hela populationen. Varför vi har valt att använda oss av ett 

bekvämlighetsurval är på grund av att Komatsu Forest Sweden inte har e-postadresser till fler 

kunder. Varför de inte har det är att relationerna mellan Komatsu Forest Sweden och deras 

kunder är att kunderna tar kontakt med dem och inte tvärt om.  

3.9 Enkät 
 

Enkät har sitt ursprung från vittnesförhör. Syftet med enkät är att fråga ut ett visst urval från 

en population via ett frågeformulär. Enkäten går att sända ut på många olika sätt, allt från 

post, direktkontakt till e-post. Enkäten besvaras och returneras till avsändaren. (Dahmström, 

2000:60) 

3.9.1 Konstruktion 
 

Genomgående vid konstruerandet av en enkät är det viktigt att den svarar på studiens syfte.  

Det gäller alltså att konstruera frågor så att de besvarar det man faktiskt vill undersöka. (Trost, 

2007:15) Det är också viktigt att sätta sig in i respondentens tankar kring frågorna och hur de 

skall besvaras. För att underlätta feltolkningar och missuppfattningar är det viktigt att 

enkätfrågorna är skrivna med ett enkelt språk så att alla respondenter fångar upp frågans rätta 

innebörd. (Dahmström, 2000:97-100, Trost, 2007:84). För att skapa förtroende och en positiv 

känsla hos respondenten bör enkäten inledas med allmänna neutrala frågor för att senare 

övergå i mer känsliga frågor. Vid en sådan ordningsföljd på frågorna minskas risken att 
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respondenten skall reagera negativt och avstår att svara (Dahmström 2000:106-107, Trost, 

2007:94-95).  

Vid formulering av våra frågor i enkäten valde vi att lägga fokus på pris, tillgänglighet, 

attityder och beteende som svarar mot studiens syfte och vår frågeställning. Vi delade in 

enkäten i tre delar där vi började med generella frågor för att skapa förtroende och intresse 

hos respondenten. Följande två delar innehåller mestadels attityd- och beteendefrågor samt 

några ja och nej frågor som direkt knyter an till vår frågeställning. För att få en hög 

svarsfrekvens har vi strävat efter att använda ett språk samt begrepp som respondenterna med 

enkelhet skall förstå. Vi har även försökt att undvika långa frågeformuleringar samt begränsa 

antalet frågor. I konstruktionen av enkäten valde vi att göra varje fråga obligatorisk för att 

under sammanställningen samt att underlätta för kunderna så att de inte missar någon fråga. 

Det vill säga att det inte gick att gå vidare i enkäten utan att besvara samtliga frågor. 

  

3.9.2  Utskick 
 

Vi valde att använda oss av ett webbaserat enkätprogram, Limesurvey, vilket gav oss 

möjligheten att sända våra enkäter via e-post. Programmet lämpar sig väl vid enkätutskick 

med ett stort antal respondenter.  Eftersom respondenterna finns lokaliserade över hela 

Sverige så valde vi att använda e-postutskick istället för vanlig post, detta sparade oss både tid 

och pengar. Vi fick tillgång till e-postadresser hos Komatsu Forest Swedens kunder vilket var 

grunden till vårt val av upplägg. 

Enkäten skickade ut måndagen den 3 maj mellan klockan 10.42 – 11.02 och togs in en vecka 

senare, måndagen den 10 maj klockan 11.00. 

  

3.9.3  Bortfall 
 

Populationens urval bestod av 142 stycken kunder som är utplockade från ett register som 

Komatsu Forest Sweden tillhandahöll. Vid utskicket av enkäten visade det sig att 16 stycken 

kunder hade en e-postadress som var felaktig vilket innebar att enkäten inte gick fram till 

dessa. Under tiden enkäten låg ute hos kunderna kontaktades vi av tre stycken kunder som 

inte handlade några reservdelar av Komatsu Forest Sweden och därmed inte besvarade 

enkäten. Det gav oss 123 möjliga respondenter där vi fick in 42 stycken fullständiga svar. Vi 

fick en svarsfrekvens på enkäten som var cirka 35 %. Något som kan ha bidragit till att vissa 

kunder inte besvarat enkäten kan vara konstruktionen där alla frågor var obligatoriska eller att 

kunderna inte förstod en viss fråga. Vidare kan bortfallet komma från att en uppsats av 

studenter från universitet får lägre prioritet hos det arbetande folket än om det varit Komatsu 

Forest själva som stått bakom enkäten. Men största delen av bortfallet kommer nog från att 

kunderna inte vill ta sig tid att besvara enkäten samt att tillgången till Internet kan vara 

begränsad för de som arbetar mycket ute i skogen.   

 

3.9.4  Enkätkritik 
 

Dahmström (2000:67) beskriver ett antal nackdelar med Internetenkäter. Det kan uppstå 

problem med e-postadresserna, tekniska problem kan leda till ökat bortfall samt att 

stickprovet kan ha dålig tillgång till Internet. Trost (2007:133-135) säger att en nackdel med 
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e-postenkäter jämfört med postala enkäter är att en e-postenkät lättare kan glömmas bort eller 

att det försvinner i e-postlistan. Brandväggar och e-postfilter kan också vara ett hinder för att 

e-postenkäten skall nå sin mottagare. Något ytterligare som kan minska svarsfrekvensen är att 

mottagarens e-postadress är inaktuell eller felaktig.     

Tillverkningen av enkätfrågor är en problematisk process som kräver ordentlig eftertanke. Det 

är också viktigt att enkätfrågorna svarar för undersökningens syfte. Efter att ha sammanställt 

svaren på enkäten finner vi att ett par frågor kunde ha formulerats på ett mer lämpligt sätt för 

att bättre svara till studiens syfte. Fråga 7, se bilaga 1 är en fråga som enligt oss innehåller två 

frågor i sig och kan ha gett respondenterna svårigheter att besvara den korrekt. Vi har därför 

valt att exkludera den frågan från både empiri och analys. Vi finner också att frågorna 14 och 

15, se bilaga 1 borde ha formulerats med likartade svarsalternativ. Vår intention med att 

använda oss av olika svarsalternativ på dessa frågor var att väcka uppmärksamhet hos 

respondenterna gällande frågornas innebörd. Dock märkte vi vid sammanställningen att vårt 

val att använda två olika svarsalternativ försvårade jämförelsen. 

Vi har endast använt oss av slutna frågor i enkäten samt att alla frågor var obligatoriska. Det 

kan ha bidragit till ett ökat bortfall då slutna frågor inte ger respondenten möjlighet att 

uttrycka sig i ord utan tvingas välja alternativ inom bestämda ramar. Vidare att alla frågor är 

obligatoriska kan ha gjort att kunder inte velat svara på en fråga och därmed inte fullföljt 

enkäten. Vid konstruktionen av frågor valde vi att para ihop artiklar inom respektive 

produktkategori, dock på en fråga fick artiklarna stå separata. Det kan ha försvårat för 

respondenten att behöva ta ställning till exempelvis kravet på tillgänglighet hos en 

produktkategori när behovet är olika på de respektive artiklarna.      

3.10 Access 
 

Access är en benämning på hur väl forskarna har tillträdde till de miljöer eller företag som 

undersökningen handlar om. Det är vanligt att stora organisationer har privata delar där 

undersökningsgruppen ej får tillträde. (Bryman & Bell 2005:336)  

 

Vi hade goda möjligheter att tillförskaffa oss empirisk material och e-postadresser hos både 

Komatsu Forest och Komatsu Forest Sweden. Vi fick även möjlighet att arbeta i deras miljöer 

vilket gav oss möjlighet att ställa frågor och få snabba svar på dem. De var tillmötesgående 

vid frågor gällande känsliga ämnen vilket gav oss en mer säker grund att stå på gällande det 

empiriska materialet.  

3.11 Källkritik 
 

Vår teori bygger till stor del på en modell tagen ur en doktorsavhandling skriven av Mats 

Abrahamsson, 1992. Både avhandlingen och författaren återkommer kontinuerligt i senare 

logistiklitteratur samt i vetenskapliga artiklar. Därmed finner vi att den avhandlingen är en 

pålitlig källa men ställer oss ändå kritiska med tanke på avhandlingens ålder och att teorier 

kan ha reviderats med tiden. För att säkerställa teorier vi använt oss av har vi i vissa fall 

använt oss av flertalet referenser som bekräftat samma information. De artiklar vi använt oss 

av är vetenskapligt granskade vilket gör att vi anser de vara pålitliga källor. Ett antal av de 

litterära källor vi använt är flera år gamla varför vi ställer oss kritiska till dessa och reserverar 

oss för att teorier kan vara uppdaterade.   
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4 Teori 
 

 

 

I detta kapitel redogörs det teoretiska resonemang som studien baseras på.  

4.1 Reservdelslogistik 
 

Hanteringsrutiner för reservdelar har under många år inte varit högt prioriterat hos företag. 

Företag har helt enkelt applicerat sina logistiska metoder och processer som är 

produktionsbaserade. Dessa processer är baserade på stora bestämda volymer som de vet 

kommer att ha en efterfråga på den här dagen och så vidare. När det gäller efterfrågan på 

reservdelar är det svårare att prognostisera då behovet kan komma att uppstå vilken dag som 

helst samt vart som helst. ABC-analys är ett exempel på verktyg som används men det är inte 

helt utvecklat för en reservdelsverksamhet. Detta medför att företag har börjat se över sina 

rutiner. Företag kan använda sig av fyra kontrollegenskaper för att se över reservdelar i stort, 

kriticitet, specificitet, efterfrågemönster och värde på reservdelarna. De här egenskaperna har 

betydande roller i hur logistiken ska se ut, hur nätverket inom affärssystem till 

informationsflöden är uppbyggda, hur placering och lagring av material görs, vilket ansvar 

personalen har samt vilka kontrollfunktioner som skall finnas. Huiskonen (2001)  

 

Reservdelar är en funktion som ofta utgör den mest lönsamma delen i ett företag, samtidigt 

som det är en del som till stor grad styr vilken servicenivå ett företag erbjuder sina kunder. 

Med detta följer problematiken att ta de rätta besluten gällande vilken lagernivå företaget skall 

hålla. För att effektivisera kontrollen på lagernivåer kan företag kategorisera sitt 

produktsortiment och hitta olika lösningar för olika typer av produkter. (Suomala et al 2000)  

Skogsindustrin är en bransch där betydelsen av snabba leveranser på reservdelar är hög då 

maskinerna inte får stå stilla. En annan bransch som har samma fenomen är flygbranschen där 

företag förlorar stora summor då planen står stilla på grund av att reservdelar inte finns till 

handa. (Huiskonen, 2001) Dessa två branscher är snarlika i avseendet att båda är beroende av 

korta ledtider och en hög lagertillgänglighet. (Oskarsson et al, 2006:40-41) 

Materialhanteringen av reservdelar är även en tidskrävande process. Det är därmed viktigt för 

företag att försöka få en så pass tydlig bild som möjligt på hur efterfrågan är på reservdelarna. 

För att detta ska fungera byggs kommunikations- och distributionsnätverk upp för komma 

nära kunden och därmed uppnå en hög servicenivå. (Agapiou et al, 1997) 

  

Sannings-
kriterier

ReflektionerSlutsatsAnalysEmpiriTeoriMetodKomatsu
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4.2 Drivkraftmodellen  
 

Drivkraftmodellen är en modell som används för att utreda möjligheter för en centralisering. 

Modellen fördelar drivande variabler i olika kategorier, ekonomiska, logistiska och 

marknadsinriktade. Vilka variabler som används beror på behov och förutsättningar för den 

unika organisationen. Syftet med drivkraftmodellen och centralisering är att reducera 

kapitalbindningen samt att minska de fasta kostnaderna (Abrahamsson, 1992:143).   

 

 Ekonomiska  

Variabler 

Logistiska  

Variabler 

Marknadsinriktade 

Variabler 

 

 Lagerföringskostnader 

 Lagerhållningskostnader 

 Lönsamhet 

 Stordriftfördelar 

 Transporter 

 Omsättningshastighet 

 Lagertillgänglighet 

 Ledtid 

 Flexibilitet 

 

 Kundbeteende 

 Kundens 

beslutsprocess 

 B2B 

 Informations- 

teknologi 

 
 

Tabell 1: (Drivkraftmodellen: bearbetning efter Abrahamsson: 1992:144) 

  

De ekonomiska variablerna från tabell 1:  

- Lagerföringskostnader: Är kostnader som går att koppla samman med 

kostnadsvariabler som är riskkostnader, det vill säga materials som lagras. Exempel är 

svinn, inkurans, förstörelse av material och kostnader för bundet kapital (Storhagen, 

2003:122, Abrahamsson 1992:59, Oskarsson et al, 2006:107).  

 

- Lagerhållningskostnader: Kostnaderna är förknippade med hanteringen av material. 

Dit hör kostnader för lagerpersonal, lagerbyggnader samt lagerutrustning (Storhagen 

2003:122). Enligt Oskarsson et al (2006:106) innefattar lagerhållningskostnader även 

administrativa kostnader i form av lagersystem. Dessa kostnader är halvfasta, det vill 

säga att oberoende materialvolym kommer de att finnas (Oskarsson et al, 2006:106).  

 

- Lönsamhet: Begreppet lönsamhet är ett brett område som går att förklara på olika sätt. 

Abrahamsson (1992) påvisar att ett förändringsarbete med rationalisering och 

effektivisering ska utmynna i en ökad lönsamhet i en verksamhet (Abrahamsson, 

1992:202).  

 

- Stordriftfördelar: Genom att centralisera lagerverksamheten kan företag vinna 

stordriftfördelar inom distribution och lagerhållning. För att stordriftfördelar ska 

fungera effektivt i en centraliserad lagerstruktur krävs det att en organisation strävar 

efter att behålla den befintliga servicenivån. Effekten av detta resulterar i en minskad 

genomsnittlig lagerhållningskostnad samt kapitalbindning på material i förhållande till 

en mer decentraliserad lagerstruktur (Mattsson, 2002). 

 

- Transporter: En centraliserad lagerstruktur kan komma att resultera i minskningar av 

transaktioner och transporter (Storhagen, 2003:157, Rudi et al, 2001). Enligt Lumsden 
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(1995) finns det flertal variabler inom transportkostnader, exempelvis lastning och 

lossning. För bolag som köper transporttjänster berörs även av kostnader exempelvis 

av lagring, försäkringskostnader, speditionskostnader samt egen 

transportadministration (Lumsden, 1995:36-37).  

 

- Omsättningshastighet: Ett företags resultat påverkas av hur det bundna kapitalet 

förhåller sig till försäljningsintäkterna. Kapitalomsättningshastigheten mäts genom att 

dividera de totala försäljningsintäkterna med det totala kapitalet. (Oskarsson et al 

2006:198). I det totala kapitalet ingår dels företagets anläggningstillgångar i form av 

lokaler och byggnader och dels omsättningstillgångar i form av värdet på alla 

lagerhållna produkter samt de kapital och fordringar företaget har. Införskaffat 

material och färdiga varor är inte bara en tillgång utan även en ekonomisk kostnad i 

form av bundet kapital ända tills dess att försäljning till kunden sker. (Storhagen, 

2003:37, 122)      

 

De logistiska variablerna från tabell 1:  

- Lagertillgänglighet: Är ett nyckeltal som beskriver tillgängligheten av att en viss 

produkt lagerhålls och därmed kan levereras till kund. För produkter som tillverkas 

direkt mot kundorder brukar detta begrepp inte användas (Storhagen, 2003:170, 

Oskarsson et al, 2006:41). Cachon (2004) menar att företag har en utmaning i att 

överväga hur mycket varor som skall finnas tillgängliga på lager (kapitalbindningen) 

med risken att ha för lite varor och att inte kunna leverera.  

 

- Ledtid: Innebär den tid från det att kunden lägger en order tills varorna är levererade 

till kunden i frågan. De aktiviteter som finns inom ledtiden är transport, 

godsmottagning, plockning och uppackning (Mattsson, 2002:151). Enligt Oskarsson et 

al (2006:40) är snabba leveranser för reservdelar en avgörande faktor för producerande 

företag.  

 

- Flexibilitet: Förmågan att kunna vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig till 

kundens krav i situationer som avviker från de normala omständigheterna gällande 

produkter, volymer samt ledtiden vid leverans. Vid godanpassning kan bland annat 

detta leda till sänkt kapitalbindning och ökad kundservice (Jonsson & Mattsson, 

2005:29-30). Cachon (2004) belyser också vilka möjligheter det finns att vinna 

konkurrensfördelar vid effektiva transportlösningar genom att visa på flexibilitet mot 

kundens behov att kunna leverera olika mängder varor på oregelbundna tider.       

 

De marknadsinriktade variablerna från tabell 1: 

- Kundbeteende: Se vidare i avsnittet 4.4 

 

- Kundens beslutsprocess: Se vidare i avsnittet 4.5 

 

- B2B: Se vidare i avsnittet 4.6 

 

- Informationsteknologi: Se vidare i avsnittet 4.7 
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4.3 Centralisering 
 

En anledning varför företag centraliserar sin distribution är att de med ett eller ett fåtal lager 

skall nå sina kunder snabbt och effektivt. Effekter företag vill uppnå är att nå egna 

kostnadsfördelar, erbjuda ökad service till sina kunder samt nå ut till stora geografiska 

områden (Oskarsson et al 2006:71 & Abrahamsson, 1992:3). Abrahamsson (1992:63, 147-

148) beskriver ett antal konkurrensfördelar som det levererande företaget kan uppnå genom 

centralisering. En reducering av antalet lagernivåer leder till att de fasta 

distributionskostnaderna minskar. Företaget kan spara pengar tack vare stordrift i 

distributionen där samma antal artiklar i sortimentet kan tillhandahållas på ett och samma 

ställe och levereras med lägre personal- och administrationskostnader. De rörliga 

distributionskostnaderna reduceras i form av lägre kapitalbindning samt att risken för 

inkurans minskar även kostnader för transporter minskar.  

Valet av en centraliserad lagerverksamhet skall enligt (Cohen et al, 2000) bestämmas utefter 

kundernas behov. Fördelar för det levererande företaget är att minska kostnader samt öka 

lageromsättningshastigheten. Det är viktigt för att säkerställa en hög servicenivå att företaget 

reagerar och levererar snabbt då kunder lägger en order. De menar även att det är vanligt att 

centraliserade lagerverksamheter läggs ut på företag som sysslar med tredjepartslogistik av 

den anledningen att hela logistikflödet blir effektivare om varje del i kedjan sköts av ett 

företag som med sin kärnkompetens är mest lämpad.  

Anupindi & Bassok (1999) menar att en centraliserad lagerstruktur tar bort möjligheten att ha 

noll i leveranstid, vilket är fallet då varor finns bakom disk. Dock minskas osäkerheten för 

restorder då kunden istället för att handla bakom disk och riskera att någon vara fattas, kan få 

varor levererade från ett större lager som kan tillhandahålla det kompletta sortimentet.  

 

4.4 Kundbeteende 
 

Kotler (1965) beskriver att kundens köpbeteende härstammar från hur köparen spenderar sin 

inkomst utifrån vad han eller hon får ut av varan i förhållande till sina egna preferenser 

gällande smak och pris. Köparen är rationell och tar köpbeslut med de personliga intressena 

högst prioriterade. Kotler (1965) talar vidare om att de mänskliga behoven har förändrats 

under historien och att nutidens människor vid köpbeslut lägger fokus på att maximera nyttan. 

En kund gör noggranna kalkyler innan ett köp för att införskaffa den mest lyckobringande 

produkten med nyttan och priset som viktiga faktorer.   

Fyrtio år senare, år 2005, beskriver samme Kotler tillsammans med Armstrong fyra olika 

faktorer som kan påverka kundbeteendet och attityder till en viss produkt eller företag, 

kulturella, sociala, personliga samt psykologiska. Den kulturella faktorn handlar om den 

sociala klasstrukturen där människor socialiseras in i grupper som delar samma normer, 

intressen, beteende och attityder. Hur en kund agerar vid ett köp kan bero på vilken 

socialgrupp den tillhör och hur andra i den gruppen agerar. Andra faktorer som också kan 

påverka kundbeteendet är de socialdemografiska, där bland annat familjeförhållande, livsstil 

och utbildning ger influerande effekter. Kotler & Armstrong (2005) nämner, likt det Kotler 

själv talade om 1965, att personliga faktorer påverkar kundbeteendet. De menar vilket 

beteende en kund har beror till viss del på inlärningen, det vill säga hur driven man är som 
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person, hur man tolkar signaler från omgivningen och hur den erfarenhet man skaffar sig kan 

bidra till ändrade beteendemönster. Den fjärde faktorn de beskriver är den psykologiska, som 

innefattar de olika nivåer av motivation, attityder, åsikter en kund kan ha. Köpbeteendet och 

attityder en kund kan ha till en viss produkt beror till viss del på hur viktig den är för 

personligheten och att den skall bidra till att uppnå de individuellt satta målen.  

4.5 Kundens beslutsprocess 
 

Innan en kund faktiskt handlar en vara så har ett antal bakomliggande steg 

redan genomförts. Kundens beslutsprocess inleds med att ett behov 

uppstår. Det kan uppstå rent rutinmässigt, att det är dags att fylla på 

bensin för att det håller på att ta slut eller oförberett, att något i maskinen 

plötsligt går sönder. Hur resten av beslutsprocessen ser ut och vilka steg 

som används beror bland annat på vilken typ av produkt som behov 

gäller. Är det en så pass standardiserad produkt som drivmedel behövs 

inte så mycket energi läggas på informationssökning eller utvärdering av 

alternativ. Om behovet gäller en artikel med specifika funktioner så kan 

mer tid komma att läggas på att sökandet efter det bästa alternativet. Det 

som också kan påverka beslutsprocessen är hur kunden emotionellt och 

psykologiskt relaterar till produkten. Det kan skapas starka band mellan 

kunder och varumärken vilket kan resultera i en förkortad beslutsprocess 

där informationsökning och utvärdering av alternativ inte alltid 

genomförs. När kunden är medveten om sitt behov blir nästa steg 

informationssökning. Detta steg innebär att kunden söker efter lösningar 

på sitt behov, något som kan innebära att kontakta olika leverantörer av 

den eftersökta produkten.  

Det tredje steget handlar om att utvärdera alternativen 

som framkom ur informationssökningen. Här lägger 

kunden sina värderingar och sina attityder gentemot urvalet av alternativ. Det val som kunden 

gör under utvärderingen leder fram till det nästa sista steget som handlar om det faktiska 

köpetillfället. Det sista steget handlar om utvärdering av köpet. Här grundas kundens åsikter 

av den upplevda känslan av produkten och det är här det avgörs om kunden kommer vara 

intresserad av ett återköp. (Jobber & Fahy, 2006:61-63, Jobber & Lancaster, 2009:81-83) 

4.6 B2B 
 

Dagens forskning om försäljning belyser vikten av en god relation mellan köpare och säljare 

och att säljaren ska förstå det faktum att kunden handlar för att lösa ett behov (Jobber & 

Lancaster 2006). Att säljaren har god kännedom om kundens köpbeteende kan leda till en 

starkare relation dem emellan (Jobber & Lancaster 2006, Ingram, LaForge, Schwepker, Jr, 

2007, Belonax Jr, Newell, Plank 2007). I ett förhållande mellan säljare och köpare där 

köpbeslutsprocessen skiljer sig mellan köptillfällena kan ökad information leda till bättre 

vinstmarginaler (Liu & Cetinkaya 2009). Cachon & Lariviere (2001) påvisar också att 

kommunikationen mellan köpare och säljare är viktig i uppbyggande av strukturer som på ett 

effektivare sätt möter upp behovet av varor. Latusek (2010) ser en trend inom B2B 

marknadsföringen där kunder ställer högre krav på säljare att erbjuda mer effektiva 

         Figur 6: (Kundens beslutsprocess) 
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försäljningsmetoder. Företag tenderar att flytta fokus från produktorientering till mer 

individorienterad marknadsföring för att erhålla konkurrensfördelar. Det innebär att företag 

måste förstå kundens behov samt ha förmågan att ta till sig nya teknologiska lösningar. 

4.7 Informationsteknologi 
 

För att kunna se till att kunna leverera till kunderna på kort- och långsikt är det viktigt att 

levererande företag har bra information kring kundens behov, tillgänglig kapacitet och ett 

välfungerande affärssystem för att kunna planera framtidens logistik (Jonsson & Mattsson, 

2005:52). Teorin talar om vikten för både kund och leverantör att ha bra framförhållning när 

det gäller införskaffning av material (Oskarsson et al 2006:41). Inom logistik har information 

en stor betydelse. En tydlig variabel är vid beslutfattade situationer där informationssystem 

kan ha en avgörande faktor. (Storhagen, 2003:232-233) 

Det sker förändringar i den traditionella säljrollen, där säljaren förväntas fokusera mer på att 

serva kunden likt en konsult, stärka förhållandet mellan säljare och köpare, utveckla kundens 

affärer, allt för att nå kundnöjdhet (Hunter & Perreault Jr 2006). Kraven på säljare ökar då 

kunder idag kommunicerar med företag genom olika kanaler, det kan vara genom en fysik 

butik, en hemsida eller direktköp från en leverantör. Det gäller då att säljarna snabbt kan få 

kunskaper om kunden och dennes köpbeteende, för att möta behoven och att vårda relationen 

på bästa sätt (Jobber & Lancaster 2006:373, Arnett & Badrinaraynanan 2005). Nya 

innovationer inom informations teknologi (IT), så som mjukvaruprogram inom Customer 

relation management (CRM) förenklar möjligheterna för företag att bemöta kunden på ett mer 

effektivt sätt (Jobber & Lancaster 2006:373).  

I dagens B2B relationer blir kundens betydelse för företag allt mer central. Kunden är inte 

längre en passiv aktör som väntar på att få en produkt presenterad för sig utan istället en aktör 

som aktivt utvärderar företagets marknadsarbete baserat på sina egna behov. I CRM strategier 

involverar företag sina kunder i arbetet och tillsammans utvecklar de produkter och tjänster 

som motsvarar kundens behov (Maklan et al 2008). B2B företag med stora kundportföljer och 

mycket information om kunderna kan med hjälp av CRM stöd, så som IT-mjukvaror, 

formulera strategier för att skapa en effektivare och starkare kundrelation. Då kundrelationens 

betydelse ökar kan det vara en fördel att använda CRM strategier där kunden involveras i de 

värdeskapande aktiviteterna för att producera exakt rätt produkt eller tjänst. (Moutot & 

Bascoul 2008) 
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5 Empiri  
 

 

 

Empirikapitlet innehåller en sammanfattning av svaren från enkäten där Komatsu Forest 

Swedens kunder deltagit. 

 

I bilaga 1 finns enkäten i sin helhet och i bilaga 2 finns enkäten med tillhörande svar. För att 

lättare förstå den sammanfattande empirin gällande produkt- och kategorival rekommenderar 

vi läsaren att översiktligt studera bilaga 1 och bilaga 2. Antalet kunder som besvarade 

enkäten var 42 stycken av 142 möjliga.  

På frågan kring vilken servicedepå kunderna införskaffar reservdelar hos visar svaren att 13 

av de 21 stycken servicedepåerna används och det märke på skogsmaskin som var överlägset 

mest använt av kunderna var Komatsu Forest egna märke Valmet. När det gäller antalet 

maskiner som kunderna äger så skiljer det sig åt, knappt hälften äger endast en eller två 

maskiner medan knappt 30 % äger 5 maskiner eller fler.  

 

 

Figur 7: (Enkätfråga 5) 

Respondenternas generella uppfattning kring Komatsu Forest Swedens lagerhållning ger 

ingen tydlig indikation ifall lagerhållningen är bra eller dålig då svaren på en femgradig skala 

mellan 1-5, där 1 är dåligt och 5 är bra, håller sig i mittenspannet och inte väger över åt något 
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håll. På frågan hur prisvärda Komatsu Forest Sweden är som leverantör av reservdelar, se 

figur 7 anser ingen av respondenterna att de är mycket prisvärda och drygt hälften ger ett 

betyg som är under mitten av skalan. 

 

Figur 8: (Enkätfråga 2 & 5) 

Om vi crossmatchar kundernas syn på prisvärdheten med antal maskiner, se figur 8 de äger så 

ser vi följande utfall. Bland de åtta kunder som äger en maskin så ligger svaren väldigt nära 

mitten med en liten övervikt åt det mer prisvärda hållet. De kunder som äger tre maskiner är 

av en annan åsikt och ger ett mer negativt betyg, där fem av sju kunder ger betyget två. Bland 

de tolv kunder som äger fem maskiner eller fler så lutar svarsutfallet också åt det negativa 

håller och sju kunder ger det lägsta eller näst lägsta betyget.   
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Figur 9: (Enkätfråga 8) 

Figur 9 ovan visar hur kunderna värderar möjligheten att använda sig av E-support som är en 

informationssystemslösning där de kan se lagernivåer samt lägga order. Sex stycken, cirka 15 

%, av respondenterna finner det inte betydelsefullt att ha möjlighet att använda E-support. 

Som synes i figur 9 går det att utläsa att de flesta kunder ser ett stort värde i att kunna använda 

sig av ett sådant informationssystem. Det är en tydlig övervikt på svarsalternativ 5 där 15 

stycken, cirka 35 %, anser att det är av hög betydelse att få nyttja E-support. 

 

 

Figur 10: (Enkätfråga 2 & 8) 

Hur kunder värderar att se lagernivåer samt ha möjlighet att använda E-support skiljer sig 

också då vi crossmatchar antal maskiner kunden äger, med intresset för E-Support, se figur 8. 
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Det är åtta stycken kunder som äger en maskin och de finner ett litet intresse för att kunna se 

lagernivåer samt att ha möjlighet att beställa via E-support. Av de åtta så är det tre stycken 

som anser att det är av låg betydelse medan endast en ger högsta betyget och en ger det näst 

högsta betyget. Om man ser till de kunder som har tre maskiner så är intresset för att se 

lagernivåer samt orderläggande via E-support högre. Av de sju kunder som äger tre maskiner 

så ger fyra stycken det högsta betyget och således anser de att det är av hög betydelse att få 

möjligheten att se lagernivåer samt kunna beställa via E-support. Ingen av de kunder som äger 

tre maskiner ger det lägsta betyget medan två stycken ger det näst lägsta. Även om man tittar 

på de som äger 5 eller fler maskiner så är det en övervikt att det finns ett intresse för E-

support. Det är tolv stycken som äger 5 eller fler maskiner och av de tolv så ger tre stycken 

det högsta betyget och fem stycken ger det näst högsta betyget, endast en av de tolv ger det 

lägsta betyget.   

 

Figur 11: (Enkätfråga 12:5) 

Frågorna som handlar om möjligheten att förutse ett behov är indelade efter sex stycken olika 

produktkategorier. Resultatet visar att det skiljer mellan de olika kategorierna hur behovet går 

att förutse eller inte. Kategorier där kunder har liten möjlighet att förutse behovet minst en 

dag i förväg är Originalartiklar (hydraulpump, kvistknivar), Elektronik (datorer, 

elektronikkomponenter). Den kategori där svaren inte lutar åt något av hållen är 

Förbrukningsvaror (hydraulslang och kopplingar). Tre stycken produktkategorier visar en 

övervikt åt stor möjlighet att förutse behovet minst en dag i förväg. Det är dels kategorin 

Tillbehör (svärd, sågkedjor), se figur 5 ovan. Ingen av respondenterna anser att de har liten 

möjlighet av förutse behovet inom den kategorin och 36 stycken, drygt 85 %, har svarat 4 

eller 5 på den femgradiga skalan där 5 innebär stor möjlighet att förutse ett behov minst en 

dag i förväg. Serviceartiklar (filter, torkarblad) visar liknande resultat som Tillbehör (svärd, 

sågkedjor) där 35 stycken, knappt 85 %, har svarat 4 eller 5. I den sista kategorin, Oljor (olja, 

smörjmedel) anser sig 32 stycken, drygt 75 %, att de har möjlighet att förutse behovet minst 

en dag i förväg.    
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Figur 12: (Enkätfråga 2 & 12:5) 

 Vid en crossmatchning av möjligheten att förutse ett behov inom kategorin svärd och 

sågkedjor minst en dag i förväg och antal maskiner som kunden äger, se figur 10 så finns det 

skillnader i svaren. Av de tolv kunder som äger fem maskiner eller fler så anser åtta av tolv att 

de har stora möjligheter att förutse behovet av svärd och sågkedjor minst en dag i förväg. 

Även när man ser till svaren från de som äger en maskin så är det en kraftig övervikt åt att 

kunna förutse behovet minst en dag i förväg. Av de åtta kunder med en maskin så ger fyra 

stycken det högsta betyget, medan tre stycken ger det näst högsta. Ingen av de med en maskin 

ger ett lägre betyg än tre. Inte heller bland de sju kunder med tre maskiner gav någon ett betyg 

lägre än tre och fyra stycken gav det högsta betyg och ansåg således att de hade en god 

möjlighet att förutse behovet av såg och svärdkedjor minst en dag i förväg.    

Vid frågorna som behandlar tillgänglighet och handlar om vilka kategorier som kunderna 

tycker skall finnas tillgängliga bakom disk är svaren entydiga. På en femgradig skala där 1 är 

ej viktigt och 5 är mycket viktigt att produktkategorin skall finnas bakom disk visar svaren att 

cirka 90 % av svaren på de olika kategorierna ligger på 3, 4 eller 5. Det finns mindre 

skillnader mellan kategorierna där Förbrukningsvaror (hydraulslang, kopplingar) är det mest 

viktiga att det finns tillgängligt bakom disk.  

De frågor som handlar om högre pris för bättre tillgänglighet är kunderna relativt överens 

inom alla kategorier att de är inte intresserade av att betala mer för bättre tillgänglighet. Mest 

tydligt är det inom kategorin Oljor (olja, smörjmedel) där över 97 % inte kan tänka sig betala 

mer för bättre tillgänglighet. Elektronik (datorer, elektronikkomponenter) är inte lika tydligt 

där cirka 20 % kan tänka sig ett högre pris för högre tillgänglighet. Respondenterna har också 

fått tagit ställning till hur de skulle värdera att få betala lägre pris för lägre tillgänglighet. Här 

finns ett mönster inom alla kategorier där mellan 30-50 % av kunderna värderar det mycket 

lågt att få ett lägre pris på lägre tillgänglighet medan cirka 30 % har svarat vid den andra 

ytterligheten, att de värderar det mycket högt. Vid en ytterligare fråga som direkt handlar om 

kundernas attityder kring pris och tillgänglighet är det en marginell övervikt av svar som visar 

att de inte är acceptabelt med lägre tillgänglighet för att erhålla ett lägre pris.  
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Figur 13: (Enkätfråga 9) 

Figur 6 ovan visar hur kunderna värderar möjligheten att få hemleverans av reservdelar. På 

den femgradiga skalan där 1 är låg betydelse med hemleverans och 5 är hög betydelse har 

endast 3 respondenter, cirka 7 % svarat 1 eller 2. 17 kunder, drygt 40 % anser att det skulle 

vara av hög betydelse att få reservdelar hemlevererat. Kunderna har också fått, på 

produktnivå, besvara om de accepterar dagen efter leveranser. Det skiljer sig mellan olika 

produkter huruvida det är acceptabelt med leverans dagen efter. Av de tolv olika produkterna 

som kunderna skulle ta ställning kring så är sju av artiklarna inte accepterade med leverans 

dagen efter. Hydraulslangar och kopplingar som finns inom kategorin Förbrukningsvaror är 

artiklar där endast cirka 15 % av kunderna kan acceptera dagen efter leverans. De artiklar som 

kunder anser är mest acceptabelt med leverans dagen efter på är torkarblad och 

hydraulpumpar där cirka 75 % svarat att de accepterar det.    

 

Figur 14: (Enkätfråga 2 & 9) 
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När vi crossmatchar hur högt kunder värderar hemleverans av reservdelar med antal maskiner 

de äger så finner vi följande resultat. Bland de kunder som endast äger en maskin så svarade 

fem av åtta kunder med det högsta eller näst högsta svarsalternativet. De kunder som äger tre 

maskiner visade också ett högt intresse för hemleverans där ingen gav betyg lägre än tre. Av 

de tolv kunder som äger fem maskiner eller fler finner vi liknande svar som de som äger tre 

maskiner men med en lite tydligare övervikt för det hösta betyget, som fick fem av tolv röster.  

          
 

         
          
          

         

 
 

          

          
          
          
            

         
          
          
          
          
             

 

I den avslutande enkätfrågan se figur 7 ovan fick kunderna besvara hur ofta de anser att 

Komatsu Forest Sweden kan leverera hela orden direkt vid ordertillfället. På en femgradig 

skala där 1 innebär mycket sällan och 5 mycket ofta så är svaren koncentrerade till mitten av 

skalan. Cirka 80 % ger betyget 2, 3 eller 4.   

 

Figur 15: (Enkätfråga 17) 
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Figur 16: (Enkätfråga 2 & 17) 

 

Då vi bryter ner frågan och jämför hur Komatsu Forest Swedens kunder upplever att Komatsu 

Forest Sweden kan leverera hela orden vid ordertillfället med antal maskiner de äger så ser vi 

följande utfall. Bland de kunder med en maskin ser vi att de upplever ofta att de mycket ofta 

får hela ordern som de beställer, där ger fyra av åtta kunder det högsta betyget och två kunder 

ger det näst högsta. Bland de kunder som äger tre maskiner så ger kunderna lägre betyg och 

svarsalternativ två är det mest förekommande med tre av sju röster, ingen ger högsta betyg. 

Hos de kunder med fem maskiner eller fler så är spridningen bland svarsalternativen hög och 

svaren håller sig nära mitten med en svag övervikt åt de lägre betygen. Tre stycken upplever 

att de mycket sällan får hela ordern levererad vid ordertillfället.  

 

För att se de fullständiga svaren på enkätens frågor se bilaga 2. 
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6 Analys 
 

 

 

I följande avsnitt analyseras det empiriska materialet utifrån det teoretiska ramverket.  

 

Reservdelar är en funktion som ofta utgör den mest lönsamma delen i ett företag, samtidigt 

som det är den del som styr vilken servicenivå ett företag erbjuder sina kunder. Med detta 

följer problematiken att ta de rätta besluten gällande vilken lagernivå företaget skall hålla. 

(Suomala et al 2000) För att säkerställa att leveranser kan matcha kundens behov på kort och 

lång sikt är det viktigt att företaget tillhandahåller rätt information i ett välfungerande 

affärssystem (Jonsson & Mattsson, 2005:52). Komatsu Forest har idag ett affärssystem, E-

support, som ger kunder möjlighet att se lagernivåer på depå och centrallager samt att lägga 

order. Kunderna som handlar reservdelar av Komatsu Forest Sweden finner E-support 

intressant och betydelsefullt. Ett ökat användande av tjänsten, som kan ses som en typ av 

CRM strategi, skulle kunna stärka informationsutbytet mellan kunden och företaget och 

Komatsu skulle få mer insikt i kundernas köpbeteende och behovsprognoser skulle bättre 

kunna säkerställas. Kunderna visar även stort intresse av möjligheten att få reservdelar 

levererade hem till sig och att dagen efter leveranser är acceptabelt inom vissa 

produktkategorier.  

Förmågan till flexibilitet hos det levererande företaget och att kunna anpassa sig efter kundens 

behov kan leda till sänkt kapitalbindning och en ökad kundservice (Jonsson & Mattsson, 

2005:29-30). Då kravet på leveranstid skiljer mellan olika produktkategorier finns det många 

fördelar att vinna om Komatsu Forest kan visa på en god flexibilitet. Produkter som kunder 

inte kräver leverans samma dag på kan istället för att lagerhållas på servicedepåerna beställas 

via E-support och skickas från centrallagret med leverans dagen efter. Det kan resultera i 

minskad kapitalbindning på servicedepåerna utan att servicegraden faller under kundens 

kravspecifikation. En ökad flexibilitet ger även kunden möjlighet att bestämma om ordern 

skall levereras till närmaste servicedepå eller direkt hem till sig. Möjlighet finns även att 

kunden kan välja vilken typ av transportsätt som passar för den specifika ordern.  

Kundens beslutsprocess inleds med att ett behov uppstår och beroende på egenskapen hos 

produkten som efterfrågas kan fortsättningen av beslutsprocessen se annorlunda ut (Jobber & 

Fahy, 2006:61-63, Jobber & Lancaster, 2009:81-83). Då en vara lagerhålls uppstår 

lagerföringskostnader så som risken för inkurans och svinn samt att det även finns halvfasta 

lagerhållningskostnader i form av personal och byggnader (Storhagen, 2003:122, 

Abrahamsson 1992:59, Oskarsson et al, 2006:106-107). Kunder åt Komatsu Forest Sweden 

har besvarat vilken möjlighet de har att förutse ett behov minst en dag innan inom olika 

produktkategorier. Resultatet visar att den möjligheten skiljer sig åt där exempelvis 
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Originalartiklar (hydraulpump och kvistknivar) är svårt att förutse behovet på medan det är 

betydligt lättare inom kategorin Tillbehör (svärd, sågkedjor).  

 

Figur 17: (Fråga 2 & 12:5) 

Vid en analys av möjligheten att förutse ett behov inom sortimentet Tillbehör (svärd, 

sågkedjor) i kombination med antalet maskiner kunden äger, se figur 17, så finner vi små 

skillnader. Dock ser vi att de med fem maskiner eller fler är den kundkategori som har allra 

störst möjlighet att förutse ett behov inom produktkategorin Tillbehör. Det kan tyda på att 

kunder med en stor fordonspark har en större flexibilitet i sin verksamhet och har förståelse 

för ledtider inom orderläggning och transport varvid de ser till att kunna beställa varor i god 

tid. De vinner därmed fördelar gentemot kunder med färre maskiner då de minskar sin 

kapitalbindning samt minskar risken att få maskiner stillastående tack vare en bättre kontroll 

över ledtiden. Komatsu Forest kan dra fördelar av kundkategorin med fem eller fler maskiner, 

då de tack vare deras goda framförhållning och flexibilitet, kan arbeta med mera ekonomiskt 

hållbara lagernivåer. Det kommer även att resultera i stordriftsfördelar i form av mindre 

inkurans på produkterna som lagerhålls samt minskade lagerhållnings- och 

lagerföringskostnader (Oskarsson et al 2006:105-107, Mattsson 2002:151).   

Tiden hur långt i förväg en kund kan förutse ett behov har stor inverkan på hela 

reservdelslogistiken. Komatsu Forest kan tack vare förbättrad kommunikation med kunden 

öka medvetenheten om hur beslutsprocessen ser ut för olika produktkategorier. Det medför att 

produktkategorier där behovet kan förutses minst en dag i förväg inte behöver lagerhållas på 

servicedepåer utan kan distribueras direkt från centrallagret till valfri leveransadress och med 

ekonomiskt fördelaktiga transportlösningar. Kunden skulle kunna få ordern levererad direkt 

hem till sig eller hämta upp den på en servicedepå som skulle lagerhålla varorna kortare tid. 

Den förkortade tiden produkterna ligger på servicedepån kan leda till mindre risk för inkurans 

och svinn och på längre sikt vid en reducerad lagernivå kan även de halvfasta 

lagerhållningskostnaderna för byggnader och personal minska. 
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Tabell 2: (Enkäsvar 12.5) 

Vid en jämförelse mellan svaren på fråga 12.5 (se tabell 2 ovan) som handlar om att förutse 

ett behov minst en dag innan på Tillbehör (svärd och sågkedjor) och fråga 13.9 och 13.10 som 

handlar om acceptansen för dagen efter leverans på samma artiklar (se tabell 3 och 4 nedan) 

finns olikheter i kundernas svar. Trots god möjlighet att förutse behovet minst en dag innan på 

svärd och sågkedjor så accepteras inte dagen efter leveranser på dessa artiklar. Det kan betyda 

att kunder finner dagen efter leveranser som ett negativt laddat begrepp som ställer krav på 

förändrat beteende och inte kan koppla det till att de faktiskt kan beställa produkten minst en 

dag innan behovet uppstår. Det kan vara så att kunder inte uppfattar hela varuflödet och att de 

endast har en individualistisk syn. En ökad förståelse för de ekonomiska fördelarna med att 

kunna förutse behov en dag innan skulle kunna innebära att kunden kan erhålla mer 

fördelaktiga prisvillkor då Komatsu Forest kan effektivisera sin reservdelslogistik.  

 

 

 

 

 

 

 

                          

                          

 

Fråga 12 (5) 

 

Vilken möjlighet har DU att förutse ett behov på sortimentet  

Tillbehör: (svärd, sågkedjor)] minst en dag i förväg? 

   

1 = Liten möjlighet – 5 = Stor möjlighet 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  0  0  

2 (2)  2  4.76%  

3 (3)  4  9.52%  

4 (4)  10  23.81%  

5 (5)  26  61.90%  

 

Fråga 13 (9) 

 

Accepterar DU leverans dagen efter på följande artiklar? [Svärd] 

 

Ja/Nej/Vet ej 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  14  33.33%  

Nej (N)  25  59.52%  

Vet ej (U)  3  7.14%  

 

Tabell 3 (Fråga 13:9) 
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Tabell 4 (Fråga 13:10) 

 

Lagertillgänglighet innebär att en viss produkt finns tillgänglig för leverans till kund. 

(Storhagen, 2003:170, Oskarsson et al, 2006:41). Cachon (2004) menar att företag har en 

utmaning i att överväga hur mycket varor som skall finnas tillgängliga på lager 

(kapitalbindning) med risken att ha för lite varor och att inte kunna leverera. Komatsu Forest 

Swedens kunder är överens inom alla produktkategorier att det är mycket viktigt att 

reservdelarna finns tillgängliga bakom disk på servicedepån samt att de har ett lågt intresse av 

att betala mer för att få bättre tillgänglighet. Kundernas intresse av möjligheten att få betala ett 

lägre pris för lägre tillgänglighet varierar mer där en stor del värderar den möjligheten mycket 

lågt medan en annan stor del värderar samma möjlighet mycket högt. Uppfattningen kring hur 

ofta Komatsu Forest Sweden kan leverera hela ordern direkt vid ordertillfället varierar mellan 

kunderna utan att påvisa varken nöjdhet eller missnöjdhet.  

 

 

Figur 18: (Fråga 2 & 5) 
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Fråga 13 (10) 

 

Accepterar DU leverans dagen efter på följande artiklar? [Sågkedjor] 

 

Ja/Nej/Vet ej 

Svar Antal Procent 

Inget svar 0 0 

Ja (Y) 14 33.33% 

Nej (N) 25 59.52% 

Vet ej (U) 3 7.14% 
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Kundernas generella uppfattning är att Komatsu Forest Sweden inte är prisvärda på sitt 

reservdelssortiment men att företaget ändå fungerar okej som leverantör. Då vi jämför 

kundernas syn på hur prisvärda Komatsu Forest Sweden är med antalet maskiner de äger, se 

figur 18 ovan, så finns en del skillnader. Bland de kunder som äger fem maskiner eller fler 

kan vi se mer missnöje än bland de som bara äger en maskin. Det kan tyda på att Komatsu 

Forest Sweden har en strategi där de väljer att hålla ett högt pris på sina produkter men 

samtidigt en hög kvalitet. Den skillnad som uppstår mellan kunder med en maskin och de med 

fem eller fler kan bero på priskänslighet och kulturella skillnader. De kan vara så att kunder 

med många maskiner och de med bara en tillhör olika närverksgrupper och på så vis kan det 

skapas olika normer och preferenser inom respektive grupp, vilken kan avspeglas på 

inställningen gentemot Komatsu Forest Swedens prisvärdhet. Kunder som äger många 

maskiner kan även ha varit med längre i branschen än de med bara en och äger man fler 

maskiner så blir antalet kontakttillfällen med Komatsu Forest Sweden flera, vilket innebär att 

mer pengar omsätts och det kan resultera i deras mer negativa syn på prisvärdheten. Kunder 

till Komatsu Forest Sweden kan ha ett synsätt där de fokuserar på totalkostnaden för alla 

maskiner och slår inte ur kostnaden per maskin, vilket gör att de med fler maskiner kan 

uppfatta Komatsu Forest Sweden som dyra på sitt reservdelssortiment.  

 

 

Fråga 11 (5) 

 

Hur viktigt är det att reservdelar inom sortimentet  

Tillbehör: (svärd, sågkedjor) finns tillgängliga bakom disk 

hos DIN lokala Komatsu Forest Sweden Servicedepå?  

 

1 = Ej viktigt – 5 = Mycket viktigt 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  4  9.52%  

2 (2)  1  2.38%  

3 (3)  4  9.52%  

4 (4)  3  7.14%  

5 (5)  30  71.43%  

 

Tabell 5: (Enkätsvar 11.5) 

 

Kunderna till Komatsu Forest Sweden ställer krav på hög tillgänglighet samtidigt som de är 

rädda för prishöjningar. Det faktum att de genomgående i alla produktkategorier anser att 

reservdelarna skall finnas tillgängliga bakom disk (se exempel i tabell 5 ovan) kan åter tyda 

på en individualistisk syn och en dålig förmåga att se reservdelarnas hela flöde och förståelsen 

kring att hög tillgänglighet innebär höga priser. Kundernas åsikter att Komatsu Forest inte är 

så prisvärda men ändå att Komatsu Forest fungerar okej tyder på att kvaliteten på produkterna 

är höga men att ett fortsatt arbete kring priset måste fortsätta. Det krävs en samsyn där både 

företaget och kunderna kan ha förståelse kring vad som ligger bakom det slutgiltiga priset. 

Vidare för att Komatsu Forest skall kunna erbjuda en hög servicenivå med en hög 
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tillgänglighet där fler hela order kan levereras vid ordertillfället, samtidigt som man inte dra 

på sig allt för höga kostnader, kan en ökad centralisering vara lösningen. 
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7 Slutsats 
 

 

 

Slutsatsen kommer att innehålla en rekommendation till Komatsu Forest där 

problemformuleringen står i fokus. 

 

Vi ställde oss inledningsvis följande fråga, hur kan en ökad lagercentralisering bidra till 

minskad kapitalbindning samt ge större möjligheter till flexibilitet och kundanpassning i den 

fysiska distributionen? 

Förändringsarbete inom en organisation eller ett varuflöde är en komplicerad process som 

kräver tid, engagemang och total förståelse för alla inblandande parter. Komatsu Forest och 

Komatsu Forest Sweden har en etablerad organisation med tydliga funktioner i form av 

centrallager och servicedepåer. Med god logistik kan företag erhålla konkurrensfördelar och 

minskade kostnader. Från enkätresultatet och ovanstående analys finner vi möjligheter till 

förändring och rekommenderar följande åtgärder: 

 Flytta de artiklar där kunder kan förutse behovet minst en dag i förväg från 

servicedepåer till centrallagret.  

De kunder som idag handlar reservdelar av Komatsu Forest Sweden visar ett intresse för att få 

produkter levererade direkt hem till sig. Vi föreslår att Komatsu Forest gör förändringar ner 

på artikelnivå där produkter som kunder kan förutse behovet på minst en dag i förväg inte 

skall finnas ute på servicedepåerna utan endast lagerhållas på centrallagret. Istället för att 

artiklar skall ligga ute på en servicedepå och endast nå ett fåtal kunder på en liten del av 

marknaden kan artiklar lagerhållas på centrallagret som är en spridningspunkt som kan möta 

upp efterfrågan från hela den svenska marknaden. Komatsu Forest kanske inte kan förkorta 

ledtiden för leveranser, men företaget kommer i och med en ökad centralisering vinna 

stordriftsfördelar då förändringen på servicedepåerna kommer resultera i minskade kostnader 

för kapitalbindning, lagerföring samt lagerhållning. Dessa minskade kostnader tror vi kommer 

vara större än de ökade kostnader som uppstår på centrallagret tack vare en högre 

omsättningshastighet av produkterna.  

 Marknadsföra tjänsten E-support då ett ökat användande kan spara kostnader samt 

ändra kundernas köpbeteende och krav på hög tillgänglighet. 

Enkäten visar att kunder kan ha en viss flexibilitet gällande leveranser av vissa artiklar där 

kraven på tillgänglighet varierar. För att lära känna och förstå kunder och deras behov är ökad 

kommunikation en viktig faktor. Vi föreslår att Komatsu Forest kommunicerar ut tjänsten E-

support till sina kunder för att fler skall använda sig av den och på så vis erhålla de CRM 

strategiska fördelar som tjänsten erbjuder. En ökad användning skulle leda till minskade 

administrativa kostnader på servicedepåerna samt att företaget skulle kunna ha bättre koll på 
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kundernas köpbeteende. Kundernas behov och vilja att få artiklar levererade hem till sig eller 

att hämta upp de på en servicedepå skulle bättre kunna mötas då kunder via E-support har 

möjlighet att se var artikeln finns tillgänglig. Den ökade synligheten där kunder har större 

valmöjligheter gällande transportsätt kan leda till kostnadsbesparingar. Vi tror att kunder 

kommer drivas av att spara pengar och försöka välja transportalternativ som matchar deras 

behov till minsta möjliga kostnad. Vi anser att Komatsu Forest aktivt skall uppmuntra de 

kunder som ökar sitt orderläggande via centrallagret och visa dem extra stor tacksamhet för 

det agerandet. Vi tror att det kan få effekter där kunder på sikt kan förändra sina attityder och 

krav på hög tillgänglighet då de ser vilka kostnadsbesparingar som är möjliga om behovet kan 

förutses minst en dag i förväg. Självklart kommer artiklar i framtiden att behöva lagerhållas 

ute på servicedepåerna och snabba PEX transporter kommer att finnas kvar, men en ökad 

medvetenhet hos kunder om att hög tillgänglighet kan ha ett högt pris tror vi kan leda till 

bättre framhållning vid orderläggning och en mer kostnadseffektiv process för att matcha de 

behov som finns.  

 Vidareutveckla och anpassa de strategiska marknadsföringsåtgärderna utefter 

storleken på kundens maskinpark. 

Av enkätsvaren kan vi utläsa att olika kunder, beroende på antalet maskiner, har olika behov 

samt olika attityder gällande leverans av reservdelar. Kunder som har många maskiner 

tenderar att ha skarpare åsikter och ställer tydligare krav. Vidare ser vi även att dessa kunder 

är mer öppna för förändringar där de får mer insyn och kan påverka logistikflödet för sitt 

bolag. De kunder med fler maskiner har en mer negativ attityd till hur prisvärda Komatsu 

Forest Sweden är och kan gärna se förändringar för att själva erhålla bättre priser. Vi 

rekommenderar därför Komatsu Forest Sweden att ytterligare syna likheter men framför allt 

olikheter mellan kunder beroende på storleken på maskinpark. Då behov och attityder skiljer 

sig åt så föreslår vi att de strategiska marknadsföringsåtgärderna anpassas utefter storleken på 

kundens maskinpark.   

 

 

 

  



36 

 

8 Reflektion  
 

 

 

Följande avsnitt behandlar reflektioner och avslutas med förslag på framtida 

forskningsområden. 

 

Under vår litteratursökning finner vi att en stor del av de logistiska teorierna som finns 

tillgängliga har många år på nacken medan B2B teorier och CRM strategier är mer nyligen 

framtagna. Det syns igenom när vi synar Komatsu Forest sätt att arbeta, där logistikens 

betydelse börjar få mer utrymme inom verksamheten medan kommunikationslösningar med 

fokus på kundens behov och köpbeteende ännu inte är så utbrett. Vi finner att dessa faktorer 

är viktiga för att stärka relationer och effektivisera hela reservdelsflödet.  

Det är en stor hjälp att använda sig av ett webbaserat enkätprogram. Hantering av 

svarsmaterial fungerar utmärkt då all empirisk data sammanställs automatiskt på ett och 

samma ställe, vilket innebär en tidsbesparing i jämförelse med att behöva manuellt 

sammanställa enkätsvaren en och en. Möjligheten att med endast några knapptryckningar 

skicka påminnelsebrev till stickprovet är värt mycket då svarsfrekvensen tenderar att snabbt 

stiga. En utmaning vid enkätutskick är att konstruera de rätta frågorna som ska beröra 

problemformuleringen. Undersökningens utformning har en avgörande roll i en kvantitativ 

studie där stickprovet måste förstå frågorna som ställs samtidigt som frågorna måste 

representera forskningsämnet.  

8.1 Framtida forskning 

 
Det faktum att kunder tenderar att ha ett individualistiskt synsätt där de kräver hög 

tillgänglighet och låga priser är ett beteende som inte förvånar, men speglar bristen på 

förståelse för hela reservdelslogistiken. Vi ser möjligheter till att framtida studier, med ett 

ökat inslag av matematiska modeller, fortsätter finna effektiviseringslösningar för 

reservdelslogistiken med en koppling till B2B, där kundens behov står i centrum. Då kunder i 

enkätundersökningar ofta svarar på slutna frågor och inte får möjlighet att uttrycka sig fritt 

finner vi att en studie med ett kvalitativt angreppssätt, där respondenter djupintervjuas och då 

får chansen att uttrycka sig mer utförligt, skulle kunna addera mervärde. Eftersom denna 

studie avgränsas till två stycken artiklar inom sex stycken produktkategorier kan en 

kompletterande kvantitativ undersökningsmetod vara att välja ut en specifik produktkategori 

och undersöka den mer utförligt för att på så vis bidra till mer heltäckande kunskap inom det 

aktuella ämnesområdet.    

  

Sannings-
kriterier

ReflektionerSlutsatsAnalysEmpiriTeoriMetodKomatsu

Forest
Inledning
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9 Sanningskriterier 
 

 

9.1 Validitet 
  

Validitet är ett mått som mäter huruvida undersökningen svarar för studiens syfte. Validitet 

mäter även hur bedömningar och slutsatser stämmer överens med vad man vill få ut av 

undersökningen. (Bryman & Bell 2005:48)  

Studiens syfte var att undersöka möjligheten att centralisera Komatsu Forests 

reservdelslogistik. För att säkerställa validiteten i vår undersökning har datainsamlingen 

genomförts i samråd med handledare och kontaktpersoner på Komatsu Forest. De som vi har 

undersökt är kunder till Komatsu Forest Sweden som i sin tur har till uppgift att leverera 

reservdelar till slutkund. För att öka validiteten i vårt teoriavsnitt har vi även vid behov använt 

oss av flera källor. Vid konstruktionen av enkäten, som slutkunder tog del av, försökte vi 

ställa frågor som är relevanta för vår problemformulering. Dock inser vi att validitetsproblem 

kan kvarstå och att det kan finnas brister i vår undersökning. Det är upp till varje läsare att 

utifrån egna preferenser bedöma huruvida våra slutsatser är bristfälliga eller inte.   

9.2 Reliabilitet 
 

Reliabilitet är ett mått på hur vida resultatet av en undersökning skulle ge samma resultat vid 

ett senare tillfälle. För att påvisa att undersökningen är tillförlitlig krävs det bland annat att 

stickprovet ska mottsvara populationen samt att stickprovet är tillräckligt stort. Ett större 

stickprov ger högre reliabilitet. (Bryman & Bell, 2005:48, Hultén et al, 2007:79)  

Vår intention var att använda oss av ett stort urval från populationen för att stärka 

reliabiliteten i vår undersökning. Då vi använde oss av internetenkät i vår kundundersökning 

kan det ha bidragit till ett större bortfall som påverkat studiens reliabilitet negativt. Vi fick en 

svarsfrekvens med 42 stycken respondenter, vilket motsvarar 35 % av det totala stickprovet. 

Då det är ett stort antal som inte besvarade enkäten så finns möjligheter att utfallet av enkäten 

kan vinklas åt annat håll. Vi anser att undersökningsmetodiken dock skulle fungera väl vid ett 

senare tillfälle men att svaren skulle kunna skilja sig åt då artikelbehovet samt kunders 

köpbeteende inom branschen skulle kunna komma att förändras.  

 

  

  

Sannings-
kriterier

ReflektionerSlutsatsAnalysEmpiriTeoriMetodKomatsu

Forest
Inledning
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Bilaga 1 
 

Tillgängligheten på reservdelar  

Hej,  

 

Vi är två studenter vid Umeå Universitet som skriver vårt examensarbete inom ämnet logistik. 

Vi har valt att studera Komatsu Forest Swedens reservdelslogistik och därför har DU som 

kund blivit utvald att delta i denna enkät. 

 

Enkätens syfte är att studera hur DU som kund ser på reservdelslogistiken inom Komatsu 

Forest Sweden och hur dina behov kan mötas på ett effektivare sätt.  

 

Enkäten innehåller 17 frågor.  

 

Vi är tacksamma om DU tar dig tid att besvara vår enkät. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Pär och Joakim  

 

Komatsu Forest Sweden  

Denna del av enkäten behandlar generella frågor kring Komatsu Forest Sweden 

* 1: Vilket märke har den skogsmaskin DU använder mest? Välj *bara en* av följande: 

 

Valmet 

John Deere 

Ponsse 

Rottne 

Gremo 

Övriga 

 
 

* 2: Hur många maskiner äger DU? Välj *bara en* av följande: 

 

1 

2 

3 

4 

5 + 
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* 3:  

Vilken servicedepå hos Komatsu Forest Sweden handlar DU ifrån? 

Välj bara en depå 

Välj *bara en* av följande: 

Emmaboda 

Fränsta 

Frösön 

Hässleholm 

Kisa 

Lindesberg 

Ljusdal 

Lycksele 

Mariestad 

Mellerud 

Mora 

Ockelbo 

Skellefteå 

Sollefteå 

Tierp 

Torsby 

Umeå 

Värnamo 

Älvsbyn 

Örnsköldsvik 

Överkalix 

Annat  

 
 

* 4: Hur väl anser DU att Komatsu Forest Sweden lagerhåller de produkter som du 

behöver? 

  
1 = Mycket dåligt - 5 = Mycket bra 

Välj *bara en* av följande: 

1 2 3 4 5  
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* 5: Hur prisvärda generellt anser DU att Komatsu Forest Sweden är på sitt 

reservdelssortiment? 

  
1 = Ej prisvärda - 5 = Mycket prisvärda 

Välj *bara en* av följande: 

1 2 3 4 5  

 
 

* 6: Hur väl anser DU att Komatsu Forest Sweden fungerar som leverantör av 

reservdelar? 

  
1 = Mycket dåligt - 5 = Mycket bra 

Välj *bara en* av följande: 

1 2 3 4 5  

 
 
Köpbeteende och Attityder  
Denna del av enkäten behandlar DINA åsikter kring olika produktkategorier hos Komatsu 

Forest Sweden * 7:  

Vad är DIN definition på god tillgänglighet? 

 

När order är lagd när vill DU ha tillgång till produkterna? 

Välj *bara en* av följande: 

Samma dag (bakom disk) 

Dagen efter 07:00 

Dagen efter under dagen 

 
 

* 8: Hur högt skulle DU värdera att se lagernivåer samt att kunna lägga order via E-

support? 

 

Definition: E-support är en webbaserat informationssystem där lagernivåer visas och order 

kan läggas  
 

1 = Låg betydelse - 5 = Hög betydelse 

Välj *bara en* av följande: 

1 2 3 4 5  
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* 9: Hur högt skulle DU värdera att få leverans av reservdelar direkt hem till DIG? 

   
1 = Låg betydelse - 5 = Hög betydelse 

Välj *bara en* av följande: 

1 2 3 4 5  

 
 

* 10: Hur högt skulle DU värdera att få betala några procentenheter lägre pris 

på reservdelar inom kategori 

Förbrukningsvaror, Serviceartiklar, Originalartiklar, Elektronik, Tillbehör samt Oljor? 

 

   
1 = Låg betydelse - 5 = Hög betydelse 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

Förbrukningsvaror: (hydraulslang, kopplingar) 1  2  3  4  5   

Serviceartiklar: (filter, torkarblad)  1  2  3  4  5   

Originalartiklar: (hydraulpump, kvistknivar) 1  2  3  4  5   

Elektronik: (datorer, elektronikkomponenter) 1  2  3  4  5   

Tillbehör: (svärd, sågkedjor, rotatorer) 1  2  3  4  5   

Oljor: (olja, smörjmedel) 1  2  3  4  5   

 
 

* 11: Hur viktigt är det att reservdelar inom sortimentet 

Förbrukningsvaror, Serviceartiklar, Originalartiklar, Elektronik, Tillbehör samt Oljor  

finns tillgängliga bakom disk hos DIN lokala Komatsu Forest Sweden Servicedepå? 

1 = Ej viktigt - 5 = Mycket viktigt 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

Förbrukningsvaror: (hydraulslang, kopplingar) 1  2  3  4  5   

Serviceartiklar: (filter, torkarblad)  1  2  3  4  5   

Originalartiklar: (hydraulpump, kvistknivar) 1  2  3  4  5   

Elektronik: (datorer, elektronikkomponenter) 1  2  3  4  5   

Tillbehör: (svärd, sågkedjor) 1  2  3  4  5   

Oljor: (olja, smörjmedel) 1  2  3  4  5   
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* 12: Vilken möjlighet har DU att förutse ett 

behov på sortimentet Förbrukningsvaror, Serviceartiklar, Originalartiklar, Elektronik,  

Tillbehör samt Oljor minst en dag i förväg? 

 

  
1 = Liten möjlighet - 5 = Stor möjlighet 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

Förbrukningsvaror: (hydraulslang, kopplingar) 1  2  3  4  5   

Serviceartiklar: (filter, torkarblad)  1  2  3  4  5   

Originalartiklar: (hydraulpump, kvistknivar) 1  2  3  4  5   

Elektronik: (datorer, elektronikkomponenter) 1  2  3  4  5   

Tillbehör: (svärd, sågkedjor) 1  2  3  4  5   

Oljor: (olja, smörjmedel) 1  2  3  4  5   

 
 

* 13: Accepterar DU leverans dagen efter på följande artiklar? 

 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

Hyraulslang Ja  Vet ej  Nej   

Kopplingar Ja  Vet ej  Nej   

Filter Ja  Vet ej  Nej   

Torkarblad Ja  Vet ej  Nej   

Hydraulpump Ja  Vet ej  Nej   

Kvistknivar Ja  Vet ej  Nej   

Datorer Ja  Vet ej  Nej   

Elektronikkomponenter Ja  Vet ej  Nej   

Svärd Ja  Vet ej  Nej   

Sågkedjor Ja  Vet ej  Nej   

Olja Ja  Vet ej  Nej   

Smörjmedel Ja  Vet ej  Nej   
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* 14: Accepterar DU att betala några procentenheter högre pris för högre tillgänglighet 

på produkter inom 

 reservdelssortimentet: Förbrukningsvaror, Serviceartiklar, Originalartiklar, Elektronik, 

Tillbehör samt Oljor på DIN Komatsu Forest Sweden servicedepå? 

 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

Förbrukningsvaror: (hydraulslang, kopplingar) Ja  Vet ej  Nej   

Serviceartiklar: (filter, torkarblad)  Ja  Vet ej  Nej   

Originalartiklar: (hydraulpump, kvistknivar) Ja  Vet ej  Nej   

Elektronik: (datorer, elektronikkomponenter) Ja  Vet ej  Nej   

Tillbehör: (svärd, sågkedjor) Ja  Vet ej  Nej   

Oljor: (olja, smörjmedel) Ja  Vet ej  Nej   

 
 

* 15: Hur högt skulle DU värdera att få betala några procentenheter lägre pris för 

lägre tillgänglighet på produkter inom reservdelssortimentet: Förbrukningsvaror, 

Serviceartiklar, Originalartiklar, Elektronik, Tillbehör samt Oljor på DIN lokala Komatsu 

Forest Sweden servicedepå? 

 

 
1 = Mycket lågt - 5 = Mycket högt 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

Förbrukningsvaror: (hyraulslang, kopplingar) 1  2  3  4  5   

Serviceartiklar: (filter, torkarblad)  1  2  3  4  5   

Originalartiklar: (hydraulpump, kvistknivar) 1  2  3  4  5   

Elektronik: (datorer, elektronikkomponenter) 1  2  3  4  5   

Tillbehör: (svärd, sågkedjor) 1  2  3  4  5   

Oljor: (olja, smörjmedel) 1  2  3  4  5   
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Sammanfattande frågor  
Denna del av enkäten sammanfattar tidigare två delar. 

 

* 16:  

Hur värderar DU följande alternativ i samband med Komatsu Forest Swedens 

lagerhållning? 

1 = Mycket lågt - 5 = Mycket högt 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

Hög tillgänglighet, det vill säga att  

Komatsu Forest Sweden alltid skall  

kunna leverera direkt från depåerna  

vilket motiverar några procentenheter högre pris. 

1  2  3  4  5   

 

 

 

Låg tillgänglighet, det är acceptabelt med  

leverans dagen efter om priset hålls nere. 

1  2  3  4  5   

 
 

* 17: Hur ofta anser DU att Komatsu Forest Sweden kan leverera hela ordern direkt vid 

ordertillfället? 

   
1 = Mycket sällan - 5 = Mycket ofta 

Välj *bara en* av följande: 

1 2 3 4 5  

 
Skicka in din enkät. 

Tack för att du svarat på denna enkät..  
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Bilaga 2 
 

Resultat 

Antal poster i denna fråga: 42  
Summa poster i denna enkät: 42 

Procent av sammanlagt: 100.00% 

Bläddra
 

 

Exportera
 

 

 

 

Fråga 1 

 

Vilket märke har den skogsmaskin DU använder mest? 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Valmet (1)  39  92.86%  

John Deere (2)  1  2.38%  

Ponsse (3)  1  2.38%  

Rottne (4)  0  0  

Gremo (5)  0  0  

Övriga (6)  1  2.38%  

 

Fråga 2 

 

Hur många maskiner äger DU? 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  8  19.05%  

2 (2)  12  28.57%  

3 (3)  7  16.67%  

4 (4)  3  7.14%  

5 + (5)  12  28.57%  

 

Fråga 3 

 

Vilken servicedepå hos Komatsu Forest Sweden handlar DU ifrån? 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Emmaboda (15)  1  2.38%  
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Fränsta (18)  3  7.14%  

Frösön (4)  3  7.14%  

Hässleholm (16)  1  2.38%  

Kisa (10)  4  9.52%  

Lindesberg (9)  8  19.05%  

Ljusdal (5)  2  4.76%  

Lycksele (3)  0  0  

Mariestad (12)  0  0  

Mellerud (21)  3  7.14%  

Mora (6)  0  0  

Ockelbo (20)  0  0  

Skellefteå (17)  0  0  

Sollefteå (14)  0  0  

Tierp (7)  6  14.29%  

Torsby (8)  3  7.14%  

Umeå (1)  0  0  

Värnamo (11)  4  9.52%  

Älvsbyn (19)  1  2.38%  

Örnsköldsvik (13)  0  0  

Överkalix (2)  2  4.76%  

Annat 
Bläddra

 
1  2.38%  

 

Fråga 4 

 

Hur väl anser DU att Komatsu Forest Sweden lagerhåller de produkter som du 

behöver? 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  4  9.52%  

2 (2)  10  23.81%  

3 (3)  10  23.81%  

4 (4)  13  30.95%  

5 (5)  5  11.90%  

 

Fråga 5 

 

Hur prisvärda generellt anser DU att Komatsu Forest Sweden är på sitt 

reservdelssortiment? 
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Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  7  16.67%  

2 (2)  16  38.10%  

3 (3)  14  33.33%  

4 (4)  5  11.90%  

5 (5)  0  0  

 

Fråga 6 

 

Hur väl anser DU att Komatsu Forest Sweden fungerar som leverantör av 

reservdelar? 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  0  0  

2 (2)  9  21.43%  

3 (3)  9  21.43%  

4 (4)  18  42.86%  

5 (5)  6  14.29%  

 

Fråga 7 

 

Vad är DIN definition på god tillgänglighet? När order är lagd när vill DU ha 

tillgång till produkterna? 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Samma dag (bakom disk) (1)  21  50.00%  

Dagen efter 07:00 (2)  20  47.62%  

Dagen efter under dagen (3)  1  2.38%  

 

Fråga 8 

 

Hur högt skulle DU värdera att se lagernivåer samt att kunna lägga order via E-

support? Definition: E-support är en webbaserat informationssystem där 

lagernivåer visas och order kan läggas 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  6  14.29%  

2 (2)  5  11.90%  

3 (3)  8  19.05%  
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4 (4)  8  19.05%  

5 (5)  15  35.71%  

 

Fråga 9 

 

Hur högt skulle DU värdera att få leverans av reservdelar direkt hem till DIG?  

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  1  2.38%  

2 (2)  2  4.76%  

3 (3)  9  21.43%  

4 (4)  13  30.95%  

5 (5)  17  40.48%  

 

Fråga 10 (1) 

 

Hur högt skulle DU värdera att få betala några procentenheter lägre pris 

på reservdelar inom kategori   

[Förbrukningsvaror: (hydraulslang, kopplingar)] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  2  4.76%  

2 (2)  1  2.38%  

3 (3)  4  9.52%  

4 (4)  9  21.43%  

5 (5)  26  61.90%  

 

Fråga 10 (2) 

 

Hur högt skulle DU värdera att få betala några procentenheter lägre pris 

på reservdelar inom kategori   

[Serviceartiklar: (filter, torkarblad) ] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  1  2.38%  

2 (2)  0  0  

3 (3)  4  9.52%  

4 (4)  8  19.05%  

5 (5)  29  69.05%  
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Fråga 10 (3) 

 

Hur högt skulle DU värdera att få betala några procentenheter lägre pris 

på reservdelar inom kategori   

[Originalartiklar: (hydraulpump, kvistknivar)] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  1  2.38%  

2 (2)  1  2.38%  

3 (3)  1  2.38%  

4 (4)  5  11.90%  

5 (5)  34  80.95%  

 

Fråga 10 (4) 

 

Hur högt skulle DU värdera att få betala några procentenheter lägre pris 

på reservdelar inom kategori?   

[Elektronik: (datorer, elektronikkomponenter)] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  1  2.38%  

2 (2)  0  0  

3 (3)  0  0  

4 (4)  4  9.52%  

5 (5)  37  88.10%  

 

Fråga 10 (5) 

 

Hur högt skulle DU värdera att få betala några procentenheter lägre pris 

på reservdelar inom kategori   

[Tillbehör: (svärd, sågkedjor, rotatorer)] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  2  4.76%  

2 (2)  1  2.38%  

3 (3)  7  16.67%  

4 (4)  7  16.67%  

5 (5)  25  59.52%  
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Fråga 10 (6) 

 

Hur högt skulle DU värdera att få betala några procentenheter lägre pris 

på reservdelar inom kategori   

[Oljor: (olja, smörjmedel)] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  2  4.76%  

2 (2)  0  0  

3 (3)  6  14.29%  

4 (4)  6  14.29%  

5 (5)  28  66.67%  

 

Fråga 11 (1) 

 

Hur viktigt är det att reservdelar inom sortimentet  

[Förbrukningsvaror: (hydraulslang, kopplingar)] 

finns tillgängliga bakom disk hos DIN lokala Komatsu Forest Sweden Servicedepå?  

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  3  7.14%  

2 (2)  1  2.38%  

3 (3)  2  4.76%  

4 (4)  4  9.52%  

5 (5)  32  76.19%  

 

Fråga 11 (2) 

 

Hur viktigt är det att reservdelar inom sortimentet  

[Serviceartiklar: (filter, torkarblad)] 

finns tillgängliga bakom disk hos DIN lokala Komatsu Forest Sweden Servicedepå?  

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  2  4.76%  

2 (2)  2  4.76%  

3 (3)  5  11.90%  

4 (4)  7  16.67%  

5 (5)  26  61.90%  
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Fråga 11 (3) 

 

Hur viktigt är det att reservdelar inom sortimentet 

[Originalartiklar: (hydraulpump, kvistknivar)]   

finns tillgängliga bakom disk hos DIN lokala Komatsu Forest Sweden Servicedepå?  

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  1  2.38%  

2 (2)  2  4.76%  

3 (3)  8  19.05%  

4 (4)  8  19.05%  

5 (5)  23  54.76%  

 

Fråga 11 (4) 

 

Hur viktigt är det att reservdelar inom sortimentet  

[Elektronik: (datorer, elektronikkomponenter)] 

finns tillgängliga bakom disk hos DIN lokala Komatsu Forest Sweden Servicedepå?  

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  0  0  

2 (2)  2  4.76%  

3 (3)  7  16.67%  

4 (4)  9  21.43%  

5 (5)  24  57.14%  

 

Fråga 11 (5) 

 

Hur viktigt är det att reservdelar inom sortimentet  

[Tillbehör: (svärd, sågkedjor)] 

finns tillgängliga bakom disk hos DIN lokala Komatsu Forest Sweden Servicedepå?  

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  4  9.52%  

2 (2)  1  2.38%  

3 (3)  4  9.52%  

4 (4)  3  7.14%  
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5 (5)  30  71.43%  

 

Fråga 11 (6) 

 

Hur viktigt är det att reservdelar inom sortimentet  

[Oljor: (olja, smörjmedel)] 

finns tillgängliga bakom disk hos DIN lokala Komatsu Forest Sweden Servicedepå?  

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  5  11.90%  

2 (2)  0  0  

3 (3)  4  9.52%  

4 (4)  2  4.76%  

5 (5)  31  73.81%  

 

Fråga 12 (1) 

 

Vilken möjlighet har DU att förutse ett behov på sortimentet  

[Förbrukningsvaror: (hydraulslang, kopplingar)] 

minst en dag i förväg? 

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  9  21.43%  

2 (2)  8  19.05%  

3 (3)  11  26.19%  

4 (4)  9  21.43%  

5 (5)  5  11.90%  

 

Fråga 12 (2) 

 

Vilken möjlighet har DU att förutse ett behov på sortimentet  

[Serviceartiklar: (filter, torkarblad)] 

minst en dag i förväg?   

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  0  0  

2 (2)  1  2.38%  

3 (3)  6  14.29%  
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4 (4)  10  23.81%  

5 (5)  25  59.52%  

 

Fråga 12 (3) 

 

Vilken möjlighet har DU att förutse ett behov på sortimentet  

[Originalartiklar: (hydraulpump, kvistknivar)]  

minst en dag i förväg?   

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  23  54.76%  

2 (2)  8  19.05%  

3 (3)  9  21.43%  

4 (4)  1  2.38%  

5 (5)  1  2.38%  

 

Fråga 12 (4) 

 

Vilken möjlighet har DU att förutse ett behov på sortimentet  

[Elektronik: (datorer, elektronikkomponenter)]  

minst en dag i förväg?   

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  26  61.90%  

2 (2)  6  14.29%  

3 (3)  7  16.67%  

4 (4)  2  4.76%  

5 (5)  1  2.38%  

 

Fråga 12 (5) 

 

Vilken möjlighet har DU att förutse ett behov på sortimentet  

[Tillbehör: (svärd, sågkedjor)]  

minst en dag i förväg?   

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  0  0  

2 (2)  2  4.76%  
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3 (3)  4  9.52%  

4 (4)  10  23.81%  

5 (5)  26  61.90%  

 

Fråga 12 (6) 

 

Vilken möjlighet har DU att förutse ett behov på sortimentet  

[Oljor: (olja, smörjmedel)]  

minst en dag i förväg?   

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  1  2.38%  

2 (2)  1  2.38%  

3 (3)  8  19.05%  

4 (4)  13  30.95%  

5 (5)  19  45.24%  

 

Fråga 13 (1) 

 

Accepterar DU leverans dagen efter på följande artiklar? 

[Hydraulslang] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  6  14.29%  

Nej (N)  35  83.33%  

Vet ej (U)  1  2.38%  

 

Fråga 13 (2) 

 

Accepterar DU leverans dagen efter på följande artiklar? 

[Kopplingar] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  6  14.29%  

Nej (N)  36  85.71%  

Vet ej (U)  0  0  
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Fråga 13 (3) 

 

Accepterar DU leverans dagen efter på följande artiklar? 

[Filter] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  28  66.67%  

Nej (N)  12  28.57%  

Vet ej (U)  2  4.76%  

 

Fråga 13 (4) 

 

Accepterar DU leverans dagen efter på följande artiklar? 

[Torkarblad] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  32  76.19%  

Nej (N)  10  23.81%  

Vet ej (U)  0  0  

 

Fråga 13 (5) 

 

Accepterar DU leverans dagen efter på följande artiklar? 

[Hydraulpump] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  31  73.81%  

Nej (N)  10  23.81%  

Vet ej (U)  1  2.38%  

 

Fråga 13 (6) 

 

Accepterar DU leverans dagen efter på följande artiklar? 

[Kvistknivar] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  23  54.76%  

Nej (N)  15  35.71%  

Vet ej (U)  4  9.52%  
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Fråga 13 (7) 

 

Accepterar DU leverans dagen efter på följande artiklar? 

[Datorer] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  22  52.38%  

Nej (N)  17  40.48%  

Vet ej (U)  3  7.14%  

 

Fråga 13 (8) 

 

Accepterar DU leverans dagen efter på följande artiklar? 

[Elektronikkomponenter] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  15  35.71%  

Nej (N)  24  57.14%  

Vet ej (U)  3  7.14%  

 

Fråga 13 (9) 

 

Accepterar DU leverans dagen efter på följande artiklar? 

[Svärd] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  14  33.33%  

Nej (N)  25  59.52%  

Vet ej (U)  3  7.14%  

 

Fråga 13 (10) 

 

Accepterar DU leverans dagen efter på följande artiklar? 

[Sågkedjor] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  14  33.33%  

Nej (N)  25  59.52%  

Vet ej (U)  3  7.14%  
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Fråga 13 (11) 

 

Accepterar DU leverans dagen efter på följande artiklar? 

[Olja] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  13  30.95%  

Nej (N)  27  64.29%  

Vet ej (U)  2  4.76%  

 

Fråga 13 (12) 

 

Accepterar DU leverans dagen efter på följande artiklar? 

[Smörjmedel] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  15  35.71%  

Nej (N)  25  59.52%  

Vet ej (U)  2  4.76%  

 

Fråga 14 (1) 

 

Accepterar DU att betala några procentenheter högre pris för högre tillgänglighet 

på produkter inom reservdelssortimentet:  

[Förbrukningsvaror: (hydraulslang, kopplingar)] 

på DIN Komatsu Forest Sweden servicedepå? 

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  3  7.14%  

Nej (N)  38  90.48%  

Vet ej (U)  1  2.38%  

 

Fråga 14 (2) 

 

Accepterar DU att betala några procentenheter högre pris för högre tillgänglighet 

på produkter inom reservdelssortimentet:  

[Serviceartiklar: (filter, torkarblad)] 

på DIN Komatsu Forest Sweden servicedepå? 

 

Svar Antal Procent 
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Inget svar  0  0  

Ja (Y)  1  2.38%  

Nej (N)  40  95.24%  

Vet ej (U)  1  2.38%  

 

Fråga 14 (3) 

 

Accepterar DU att betala några procentenheter högre pris för högre tillgänglighet 

på produkter inom reservdelssortimentet:  

[Originalartiklar: (hydraulpump, kvistknivar)] 

på DIN Komatsu Forest Sweden servicedepå? 

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  7  16.67%  

Nej (N)  33  78.57%  

Vet ej (U)  2  4.76%  

 

Fråga 14 (4) 

 

Accepterar DU att betala några procentenheter högre pris för högre tillgänglighet 

på produkter inom reservdelssortimentet:  

[Elektronik: (datorer, elektronikkomponenter)] 

på DIN Komatsu Forest Sweden servicedepå? 

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  8  19.05%  

Nej (N)  32  76.19%  

Vet ej (U)  2  4.76%  

 

Fråga 14 (5) 

 

Accepterar DU att betala några procentenheter högre pris för högre tillgänglighet 

på produkter inom reservdelssortimentet:  

[Tillbehör: (svärd, sågkedjor)] 

på DIN Komatsu Forest Sweden servicedepå? 

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  0  0  

Nej (N)  40  95.24%  
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Vet ej (U)  2  4.76%  

 

Fråga 14 (6) 

 

Accepterar DU att betala några procentenheter högre pris för högre tillgänglighet 

på produkter inom reservdelssortimentet:  

[Oljor: (olja, smörjmedel)] 

på DIN Komatsu Forest Sweden servicedepå? 

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

Ja (Y)  1  2.38%  

Nej (N)  41  97.62%  

Vet ej (U)  0  0  

 

Fråga 15 (1) 

 

Hur högt skulle DU värdera att få betala några procentenheter lägre pris för 

lägre tillgänglighet på produkter inom reservdelssortimentet:  

[Förbrukningsvaror: (hydraulslang, kopplingar)] 

på DIN lokala Komatsu Forest Sweden servicedepå?  

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  21  50.00%  

2 (2)  5  11.90%  

3 (3)  6  14.29%  

4 (4)  0  0  

5 (5)  10  23.81%  

 

Fråga 15 (2) 

 

Hur högt skulle DU värdera att få betala några procentenheter lägre pris för 

lägre tillgänglighet på produkter inom reservdelssortimentet:  

[Serviceartiklar: (filter, torkarblad)] 

på DIN lokala Komatsu Forest Sweden servicedepå?  

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  15  35.71%  

2 (2)  6  14.29%  

3 (3)  6  14.29%  
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4 (4)  4  9.52%  

5 (5)  11  26.19%  

 

Fråga 15 (3) 

 

Hur högt skulle DU värdera att få betala några procentenheter lägre pris för 

lägre tillgänglighet på produkter inom reservdelssortimentet:  

[Originalartiklar: (hydraulpump, kvistknivar)] 

på DIN lokala Komatsu Forest Sweden servicedepå?  

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  14  33.33%  

2 (2)  7  16.67%  

3 (3)  9  21.43%  

4 (4)  2  4.76%  

5 (5)  10  23.81%  

 

Fråga 15 (4) 

 

Hur högt skulle DU värdera att få betala några procentenheter lägre pris för 

lägre tillgänglighet på produkter inom reservdelssortimentet:  

[Elektronik: (datorer, elektronikkomponenter)] 

på DIN lokala Komatsu Forest Sweden servicedepå?  

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  15  35.71%  

2 (2)  8  19.05%  

3 (3)  9  21.43%  

4 (4)  0  0  

5 (5)  10  23.81%  

 

Fråga 15 (5) 

 

Hur högt skulle DU värdera att få betala några procentenheter lägre pris för 

lägre tillgänglighet på produkter inom reservdelssortimentet:  

[Tillbehör: (svärd, sågkedjor)] 

på DIN lokala Komatsu Forest Sweden servicedepå?  

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  
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1 (1)  19  45.24%  

2 (2)  5  11.90%  

3 (3)  5  11.90%  

4 (4)  2  4.76%  

5 (5)  11  26.19%  

 

Fråga 15 (6) 

 

Hur högt skulle DU värdera att få betala några procentenheter lägre pris för 

lägre tillgänglighet på produkter inom reservdelssortimentet:  

[Oljor: (olja, smörjmedel)] 

på DIN lokala Komatsu Forest Sweden servicedepå?  

 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  19  45.24%  

2 (2)  4  9.52%  

3 (3)  5  11.90%  

4 (4)  2  4.76%  

5 (5)  12  28.57%  

 

Fråga 16 (1) 

 

Hur värderar DU följande alternativ i samband med Komatsu Forest Swedens 

lagerhållning? 

[Hög tillgänglighet, det vill säga att Komatsu Forest Sweden alltid skall kunna 

leverera direkt från depåerna vilket motiverar några procentenheter högre pris.] 

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  6  14.29%  

2 (2)  7  16.67%  

3 (3)  14  33.33%  

4 (4)  8  19.05%  

5 (5)  7  16.67%  

 

Fråga 16 (2) 

 

Hur värderar DU följande alternativ i samband med Komatsu Forest Swedens 

lagerhållning? 

[Låg tillgänglighet, det är acceptabelt med leverans dagen efter om priset hålls 

nere.] 
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Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  12  28.57%  

2 (2)  7  16.67%  

3 (3)  13  30.95%  

4 (4)  2  4.76%  

5 (5)  8  19.05%  

 

Fråga 17 

 

Hur ofta anser DU att Komatsu Forest Sweden kan leverera hela ordern direkt vid 

ordertillfället?  

Svar Antal Procent 

Inget svar  0  0  

1 (1)  4  9.52%  

2 (2)  8  19.05%  

3 (3)  14  33.33%  

4 (4)  11  26.19%  

5 (5)  5  11.90%  

 

 

 

  



66 

 

Bilaga 3 
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