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FÖRORD 
 
Detta examensarbete har genomförts på Siemens Building Technologies i 
Stockholm. Det utgör det sista momentet i författarnas långa vandring mot 
färdigutbildade civilingenjörer inom maskinteknik vid Luleå tekniska universitet 
och avdelningen för industriell logistik. 
 
Vi vill tacka alla vänliga personer som har hjälpt oss på vägen både på Siemens 
Building Technologies och på Luleå tekniska universitet, ni vet vilka ni är. 
 
Stockholm 2004-05-21 
 
Erik Enholm 
Tomas Sturesson 
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SAMMANFATTNING  
 
Siemens Building Technologies (SBT) tillhandahåller och underhåller 
byggnadsautomationslösningar. För att serva deras underhållsorganisation har de 
51 stycken servicelager runt om i landet. På dessa lager lagerhålls artiklar som 
behövs för att uppfylla deras serviceavtal gentemot kund. Företaget anser att det 
finns för mycket kapital bundet i dessa lager och att deras 
omsättningshastigheter är för låga. Examensarbetets syfte är att utvärdera SBT:s 
lagerstruktur och utarbeta ett arbetssätt som företaget kan använda vid 
bestämning av sortiment och lagernivåer för att sänka deras totala lagerkostnad. 
 
Författarna har genomfört en kartläggning av SBT främst grundad på intervjuer 
av personal och informationssökning på Siemens intranät. Denna kartläggning i 
kombination med utförda litteraturstudier ligger till grund för en modell som är 
framtagen med syfte att effektivisera SBT:s servicelager. Modellen är baserad 
på servicelagrens utleveranser och lagervolymer under budgetåret 2003 och den 
ger förslag på vilka artiklar och hur stora volymer av dessa som bör lagras. 
Högfrekventa billiga artiklar prioriteras framför lågfrekventa dyra artiklar och 
bristkostnader ställs i relation med lagerkostnader. Då omsättningen och 
försäljningen skiljer sig från servicelager till servicelager bör dessa utredas 
separat med individuellt anpassade sortiment.  
 
För att uppnå en effektiv lagerstyrning är det viktigt att upprätta rutiner och att 
informera personalen av vikten av korrekta register. Det är också viktig att mäta 
relevanta nyckeltal. Författarna menar att det inte är lämpligt att mäta 
omsättninghastigheten på ett servicelager. Detta då ett servicelager 
tillhandahåller reservdelar för att uppfylla serviceåttagande. En artikel kan ha en 
omsättningshastighet på närmare noll men ändå vara berättigad en lagerplats för 
att upprätthålla ett serviceåttagande. Bättre är då att exempelvis mäta 
kapitalbindning och komplettera det med en åt motsatta håll strävande parameter 
såsom servicegrad. 
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ABSTRACT  
 
Siemens Building Technologies (SBT) sells and maintains products for Building 
automation. They have 51 warehouses around Sweden, holding spare parts used 
by their maintenance organisation. Regarding to SBT’s opinion the holding 
costs for those warehouses are to high and the inventory turnover are to low. 
This master thesis will evaluate SBT’s spare parts warehouses, resulting in 
suggestions of which items to stockpile and inventory levels for those, in order 
to lower their holding costs.  
 
Through interviews and literature studies a model, to improve SBT’s spare parts 
warehouses, has been developed. Statistics including sales figures and inventory 
levels from each spare parts warehouse are used as input to the model. The 
statistics reaches from 2002-10-01 to 2003-09-30. The model suggests which 
items to stockpile and inventory levels for those. A cheap item with high 
demand rate gets a higher priority than an expensive item with low demand rate 
and hidden costs of unavailable items are compared with its holding costs. Each 
warehouse should be evaluated individually. 
 
To achieve an effective control over the warehouses it is of great importance to 
inform the employees of the importance of correct statistics and the 
measurement of relevant key figures. Inventory turnovers are not a good 
measurement to evaluate a spare parts warehouse. Spare parts are used for 
maintenance and a part with no turns can still be important enough to keep in 
stock. It is better to measure two different key figures for example holding cost 
and service level.  
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1  INLEDNING 
I detta kapitel beskrivs bakgrund, syfte samt avgränsningar för examensarbetet. 

1.1 BAKGRUND 
För de flesta företag är en effektiv styrning av hela materialflödet från leverantör 
till kund av central betydelse. Det gäller att ha låga kostnader för 
kapitalbindning, transporter och produktion. Detta samtidigt som man 
upprätthåller en god service gentemot kunderna. Vi är sedan lång tid medvetna 
om att en sänkning av lagerhållningen i färdigvarulager, produkter i arbete och 
förråd kan ge betydande besparingar. Kapitalbindningen i lager är ofta väsentligt 
större än det kapital som är bundet i maskiner och anläggningar. För att få en 
sänkt kapitalbindning krävs en effektiv lagerstyrning. (Axsäter, 1991) 
 
Lagerstyrningens syfte är att ge lagom stora lager. Det gäller att tillgodose 
efterfrågan utan att få för många brister. Samtidigt vill man hålla nere 
kapitalbindningen. (ibid.) 
 
Siemens Building Technologies AB (SBT) har 51 stycken servicelager på olika 
orter runt om i landet samt ett centrallager i Huddinge. Artiklarna ute på 
servicelagren används främst av SBT:s serviceorganisation på olika avtal.  
 
Den största skillnaden mellan att lagra reservdelar gentemot färdigvaror är 
prognossvårigheterna. Oftast behövs inte reservdelen förrän efter ett viss 
utnyttjande av huvudprodukten och när infaller den tidpunkten? 
Leveransservicekraven är dessutom ofta högre för en reservdel än för en 
huvudprodukt. (Storhagen, 1987) 
 
Uppfattningen inom företaget är att det generellt sett finns för mycket kapital 
bundet ute på servicelagren och att omsättningshastigheterna är för låga. Det 
finns krav från centralt håll att förbättra siffrorna. De totala lagernivåerna på 
servicelagren var i december 2003 cirka 19 miljoner kronor och 
medelomsättningshastigheten var cirka två gånger per år. 

1.2 SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera SBT:s lagerstruktur med avseende på 
sortiment och lagernivåer för att därigenom sänka deras totala lagerkostnad. Ett 
arbetssätt som företaget kan använda vid bestämning av sortiment samt 
lagernivåer ska utvecklas och beskrivas. 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Uppdraget är att utvärdera SBT:s servicelager. Ingen hänsyn tas därför till 
centrallagret i Huddinge. Det antas att ledtiden mellan centrallager och 
servicelager alltid hålls på beställda artiklar. Servicelagrens kapacitet, det vill 
säga exempelvis lagerplatser och arbetskraft, antas alltid vara tillräcklig. Detta 
då föreslaget sortiment och lagernivåer i regel är mindre än de nuvarande.  
 
SBT levererar artiklar till både servicekunder och projektkunder. Artiklar till 
projektkunderna ska levereras direkt från centrallagret i Huddinge medan 
servicelagrens uppgift är att leverera till servicekunder. Trots detta levereras en 
del artiklar från servicelagren till projektkunder. Detta är inte önskvärt enligt 
SBT varför författarna valt att enbart ta hänsyn till servicekunderna. 
 
Artiklarna utreds individuellt. Detta innebär att två kompletterande artiklar kan 
komma att lagras på olika platser. Detta bör justeras manuellt av insatt personal. 
Dessutom antas att en artikel som finns i sortimentet och i rätt mängd aldrig ger 
upphov till någon brist. Dessa situationer bedöms uppkomma så pass sällan att 
de inte har någon inverkan på resultatet. 
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2 METOD 
I kapitlet beskrivs hur problemet har angripits, vilka metoder som har använts 
samt varför dessa har valts. Slutligen beskrivs arbetsmetoden. 
 
Det krävs ett antal olika ställningstaganden i avseende på hur problemet ska 
undersökas. Ska studien gå på djupet i ett enskilt fall, fallstudie, eller gå på 
bredden vid en viss tidpunkt, tvärsnittsstudie? Ska undersökningen vara 
kvalitativ eller kvantitativ och hur ska insamling av information ske? Ska 
undersökningen utgå ifrån känd teori eller ska teori utformas?   

 2.1 UNDERSÖKNINGANSATS 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) är vanligen undersökningen av 
typen experiment, survey eller fallstudier. Det utmärkande för den 
experimentella ansatsen är att finna kausala samband mellan påverkan och 
effekt. Survey undersökningar syftar till att skaffa fram information om ett 
representativt urval och presentera resultaten representativa för hela 
populationen i sin helhet. I fallstudier undersöks samspelet mellan olika faktorer 
i en viss situation. (Bell, 1995) 
 
I vår undersökning ska ett antal faktorer som påverkar lagerhållning undersökas, 
varvid fallstudie anses som en lämplig undersökningsansats. 

2.2 UNDERSÖKNINGSMETOD 
Det metodiska sättet kan vara kvalitativt eller kvantitativt beroende på vilken typ 
av information som undersöks. Skillnaden ligger i sättet att mäta och graden av 
mätbarhet. Kvalitativa metoder syftar till att ge en djupare förståelse av ämnet 
som valts och ge en helhetsbild av sammanhanget. Kvalitativa metoder ger 
information i form av skriven text och/eller verbal information. Kvantitativa 
metoder syftar till att ge en bättre bild av ett specifikt område. Informationen 
från en kvantitativ undersökning består av siffror och/eller andra graderbara 
variabler och är upplagd för att göra statistiska generaliseringar. (Holme & 
Solvagn, 1991) 
 
De två metoderna kan med fördel kombineras i många fall. Vanligast är att en 
kvalitativ undersökning ligger till grund för en kvantitativ undersökning, men de 
kan stärka giltigheten och tilliten till metod och resultat om de används 
parallellt. (ibid.) 
 
Författarna har kombinerat kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativ 
undersökning har tillämpats för att skaffa förståelse och ge en helhetsbild av 

 
- 3 - 



Luleå tekniska universitet 
Avdelningen för Industriell logistik 

 
lagerstrukturen. Kvantitativ undersökning används för att göra statistiska 
generaliseringar av lagersituationen.  

2.3 INFORMATIONSINSAMLING 
Information kan delas upp i två grupper, primär- och sekundärdata. Med 
primärdata avses data som undersökaren själv samlar in och följaktligen är 
sekundärdata data som redan finns. Sekundärdata är enklare att använda 
eftersom den redan finns och således bör man eftersträva att använda den i första 
hand. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) 
 
Informationen till denna undersökning har bestått av både primär- och 
sekundärdata. Primärdata har främst erhållits genom intervjuer och den erhållna 
informationen har i första hand använts som grundläggande information om 
problemets karaktär. Sekundärdata har till största del inskaffats från Siemens 
affärssystem, Siemens intranät, litteratur och Internet.   

2.4 ANGREPPSSÄTT 
Det finns två skilda angreppssätt deduktion och induktion. Deduktion innebär att 
utifrån en teori formas hypoteser, som är testbara påståenden om verkligheten. 
Induktion innebär däremot att utifrån skilda fenomen (sinnesupplevelser) i 
verkligheten sluter vi oss till mer generella utsagor (teorier, modeller). Följande 
principiellt olika angreppssätt åskådliggörs i figur 2.1. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997) 
   
 
 TEORI (MODELL) 

Hypoteser 

Observationer 

Verkligheten 
(Mätning, tolkning)

Observation 

Generalisering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Induktiv ansats Deduktiv ansats 
 

Figur 2.1  Induktiv och deduktiv ansats (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). 
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I denna undersökning har författarna använt sig av ett induktivt arbetssätt, då en 
modell för sortimentsbestmämning hos SBT har tagits fram genom att observera 
och generalisera verkligheten. 

2.5 METODKRITIK 
Vilken metod som än väljs för insamling av information måste den alltid kritiskt 
granskas för att avgöra hur tillförlitlig, reliabel, och giltig, valid, informationen 
är. (Bell, 1995) 

2.5.1 RELIABILITET 
Reliabilitet definieras enligt Bell (1995) som ett mått på i vilken utsträckning ett 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 
omständigheter. 
 
I rapporten har författarna valt att utförligt presentera beslutunderlag, teorier, 
använda sökord och referenser som ligger till grund för modellen. Dessutom 
beskrivs hur modellen är uppbyggd i Excel. Dessa faktorer sammantaget leder 
till en hög reliabilitet. 

2.5.2 VALIDITET 
Validitet är ett mått på om ett tillvägagångssätt mäter eller beskriver vad som 
avses att det ska mäta eller beskriva. (Bell, 1995) 
 
Författarna har valt att basera besluten på verklig orderhistorik och lagernivåer. 
Detta samt frekventa diskussioner med våra handledare leder till att 
säkerhetsställa studiens validitet.  

2.6 ARBETSMETOD 

2.6.1 PLANERING 
Planering av examensarbetet utfördes i en planeringsrapport där bakgrund, syfte, 
metod, avgränsning och tidplan upprättades. Dessa har preciserats under arbetets 
gång och är desamma som återfinns i denna rapport, tidsplan undantagen. 

2.6.2 INFORMATIONSINSAMLING 
Informationsinsamling genomfördes genom litteraturstudier, intervjuer och data 
ur affärssystemet. Litteraturstudier har till syfte att ge författarna den allmänna 
kunskapen om problemet, med tillhörande teorier. Relevanta teorier presenteras 
i kapitlet teoretisk referensram. Litteraturstudierna tjänar även som underlag för 
genomförandet av examensarbetet, bland annat genom att rapportskrivning och 
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metodik studerats. Använda sökord är bland andra lagerstyrning, kapital-
bindning, sortiment, lagerhållnings- och bristkostnader.  
 
Intervjuer har gett författarna kunskap om företaget och dess verksamhet och 
data ur affärssystemet har bidragit till mer detaljerade uppgifter om 
verksamheten. Intervjuer har genomfört med personer på företaget som anses 
lämpliga. Dessa personer har valts ut i samråd med vår handledare på företaget. 
Datamaterialet har främst erhållits utav Lennart Persson på SBT.   

2.6.3 KARTLÄGGNING 
En beskrivning av nuvarande lagerstruktur som baseras främst på 
intervjumaterial presenteras. Syftet är att få en tydlig bild av situationen så att 
fortsatt analys ska bli verklighetstrogen. 

2.6.4 SORTIMENSBESTÄMNING 
För att genomföra sortimentsbestämningen har författarna använt en 
kombination av ingenjörsmässiga antagande och kända teorier. Dessa har 
tillämpats på den insamlade informationen. Detta mynnar ut i ett arbetssätt för 
bestämning av sortiment och lagernivåer för företagets artiklar samt en 
jämförelse med dagens situation. 
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3  FÖRETAGSPRESENTATION 
I detta kapitel ges en kortfattad beskrivning av Siemens Building Technologies 
och dess olika divisioner. 
 
Siemens Building Technologies är ett affärsområde inom Siemens. De erbjuder 
produkter, system och integrerade lösningar som styr klimatet i byggnader och 
trygghetslösningar såsom brand- och säkerhetssystem. SBT:s verksamhet är 
fördelade på fyra divisioner: Building Automation, HVAC Products, Security 
systems och Fire safety. Samtliga divisioner tillhör de ledande aktörerna på 
respektive marknad. SBT Sveriges omsättning 2001/2002 var ungefär 1,5 
miljarder kronor och de hade cirka 1100 anställda. Figur 3.1 visar 
organisationen hos Siemens Sverige med fokusering på SBT.    
 
 
 

 

Siemens
Business Service AB

Solna

Siemens Laser
Analytic AB
Göteborg

Siemens AB

Upplands Väsby

Siemens-
Elma AB

Solna

Fire Saftey
(FIS)

Security Systems
(SES)

HVAC Products
(HVP)

Building Automation
(BAU)

Siemens Building
Technologies AB

Huddinge

Siemens Building
Technologies AG

Zürich

Siemens
Finans AB

Solna

Siemens
 Leasing GmbH

München

OSRAM AB

Haninge

OSRAM GmbH

München

BSH Hushålls-
apparater AB

Solna

Bosch* Siemens
Hausgeräte GmbH

München

Fujitsu Siemens
Computers AB

Upplands Väsby

Fujitsu* Siemens
Computers BV

Haag

Siemens AG
Berlin, München

Figur 3.1  Organisation i Siemens Sverige. 
 
 
BUILDING AUTOMATION (BAU) 
Tillhandahåller system och tjänster för energihushållning, innemiljö och teknisk 
förvaltning i alla typer av fastigheter. BAU är störst i världen med en 
marknadsandel på cirka 20 procent inom sitt affärsområde. De har cirka 240 
servicetekniker anställda runt om i Sverige. 
 
HVAC PRODUCTS (HVP) 
Utvecklar, tillverkar och säljer produkter för styrning och reglering av värme- 
och ventilationsanläggningar i alla typer av byggnader. Till exempel ventiler, 
ställdon, komplexa regulatorer och givare. Deras största kund är BAU som 
ensam står för 30 procent av HVP:s försäljning. Övriga kunder utgörs främst av 
installatörer, grossister och OEM-kunder. HVP är en av världens största 
leverantörer inom sitt affärsområde med en cirka nio procentig marknadsandel. 
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SECURITY SYSTEMS (SES) 
Leverantör av säkerhetssystem såsom exempelvis områdeslarm, passersystem, 
CCTV-system och datoriserade övervaknings- och larmpresentationssystem. De 
har tillsammans med Fire safety närmare 400 anställda säljare, projektörer och 
tekniker. Kunderna finns främst inom industrin, försvaret, privat och offentlig 
administration samt inom sjukhus och hotell. 
 
FIRE SAFETY (FIS) 
Leverantör av brandskyddssystem såsom exempelvis värme- och rökdetektorer. 
De levererar produkter såväl som tjänster, exempelvis utbildning och 
brandskyddsplanering. FIS tillhör de absolut största inom sitt segment världen 
över och har en marknadsandel på cirka 30 procent. 
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4  TEORETISK REFERENSRAM 
Kapitlet beskriver den teori och de logistiska begrepp som förekommer i 
rapporten.  

4.1 LAGERSTYRNING 
Lagerstyrning handlar i allmänhet om att, med hänsyn till vissa servicekrav, 
balansera kostnaderna för kapitalbindning mot olika kostnader inom inköp, 
produktion och transporter. Syftet är att tillgodose efterfrågan utan att få för 
många brister samtidigt som kapitalbindningen och beordringskostnaden hålls 
nere, det vill säga ha lagom stora lager. Ett lagerstyrningssystem ska tala om när 
lagret behöver fyllas på och med hur stora kvantiteter. (Axsäter, 1991) 
 
Om lagerstyrningen ska utvecklas måste i första hand en kartläggning 
genomföras. Förutsättningarna kan variera ganska mycket på olika företag och 
för olika artikelgrupper inom ett företag. Vid kartläggningen ska det framgå 
vilka metoder som ska utnyttjas för olika artikelgrupper. (ibid.) 
 
Ett lagersystem inom distribution, med två nivåer visas i figur 4.1. 
 
 
 

Centrallager

Försäljningskontor

 
 
 
 
 
 

Figur 4.1  Distributionssystem (Axsäter, 1991). 
 
Lagren på försäljningskontoren behövs för att upprätthålla servicen och 
centrallagret ger stöd åt alla försäljningskontor. Erbjuder centrallagret en högre 
servicenivå kan lagerhållningen på försäljningskontoren minskas, eftersom 
ledtiden blir kortare och säkrare. Den bästa fördelningen av lagerhållningen 
beror på systemets struktur, efterfrågans variationer, ledtider och olika 
kostnadsfaktorer. Det finns fall då det lönar sig att ha ett stort centrallager, men 
också situationer då så gott som all lagerhållning bör ligga på 
försäljningskontoren. (Axsäter, 1991) 
 
Ett lagerstyrningssystem skall avgöra när det är dags att beordra och hur stor 
kvantitet som skall beordras. Beslutet grundas på lagernivån, efterfrågan och 
olika kostnadsfaktorer. (ibid.) 
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4.1.1 SORTIMENTSBEGRÄNSNING 
Om antalet varianter av en produkt utökas från ett till n, på så sätt att efterfrågan 
av den ursprungliga varianten fördelas på de nya, så ökar kapitalbindningen med 
ungefär n . Detta visar betydelsen av att inte lagerhålla mer produktvarianter än 
nödvändigt. (Segerstedt, 1999) 
 
Det ska kraftigt betonas att det här är en tumregel men den pekar ändå på ett 
talande sätt på att det är viktigt med en medveten sortimentsbegränsning. 
(Storhagen, 1987) 

4.1.2 EFTERFRÅGAN 
Det vanligaste sättet att uppskatta efterfrågan är att extrapolera tidigare data. 
Metoder av detta slag kan med fördel inkluderas i ett databaserat 
lagerstyrningssystem. Det är inget problem att uppskatta efterfrågan på flera 
tusen artiklar, vilket är ett vanligt behov i samband med lagerstyrning. (Axsäter, 
1991) 

4.1.3 BESTÄLLNINGSPUNKTSSYSTEM 
Ett lagerstyrningssystem kan utformas så att lagernivån följs kontinuerligt och 
beställning sker så snart lagerpositionen är tillräckligt låg. Detta brukar 
betecknas kontinuerlig inspektion. Ett annat alternativ är att bara inspektera 
lagernivån och göra eventuella beställningar vid vissa förutbestämda tidpunkter. 
Detta kallas i sin tur periodisk inspektion. Periodisk inspektion kräver ett större 
säkerhetslager, men kostnaden för lagerstyrningen blir i allmänhet lägre. 
Kontinuerlig inspektion har det motsatta förhållandet. Om intervallet mellan 
inspektionerna vid periodisk inspektion är mycket kort blir systemet i stort sett 
ekvivalent med kontinuerlig inspektion. (Axsäter, 1991) 
 
De två vanligaste beställningsstrategierna betecknas (R,Q)-system och (s,S)-
system. I (R,Q)-systemet sker beställning av orderkvantiteten Q då 
lagerpositionen är lika med eller understiger R. I de fall lagernivån understiger R 
används (R,nQ)-system. Med detta menas att det beställs så många (n) 
orderkvantiteter att lagerpositionen når ovanför beställningspunkten. (ibid.) 
 
I ett (s,S)-system beställs varierande kvantiteter upp till den maximala 
lagernivån S, när lagerpositionen gått ned till beställningspunkten s. (ibid.) 

4.1.4 LEDTID 
Med ledtid avses tiden från kundens beställning till dess att kunden fått varan 
levererad. En kort och säker ledtid medför mervärde för kunden. (Abrahamsson, 
1992) 
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4.1.5 KORREKTA DATA 
För att lagerstyrningssystemet ska fungera krävs tillgång till olika data som 
exempelvis lagersaldo, restorder, olika kostnader och så vidare. För att få en bra 
styrning av lagret krävs att dessa uppgifter är korrekta och att det finns 
fungerande rutiner för att följa upp och kontrollera uppgifterna. (Axsäter, 1991) 
 
Lagersaldot är i allmänhet svårt att hålla ordning på eftersom lagret hela tiden 
förändras vid uttag och inleveranser. Det är därför viktigt med bra rutiner vid 
registrering av transaktioner och att personal som ansvarar för transaktionerna 
följer de rutiner som gäller. Den vanligaste felkällan är utan tvekan nonchalans 
eller omedvetenhet hos personalen som underlåter att registrera vissa 
transaktioner. För att komma tillrätta med sådana fel bör endast ett fåtal personer 
ansvara för alla transaktionerna. (ibid.) 
 
Inventering av alla lagersaldon måste ske regelbundet. Inventeringsfrekvensen 
bör dock vara olika för olika artiklar. Högvolymsartiklar behöver i allmänhet 
inventeras oftare. Det kan också vara lämpligt med täta inventeringar på artiklar 
som tidigare ofta uppvisat felaktiga saldon. Inventeringsunderlaget bör inte 
innehålla det fysiska lagersaldot enligt lagersystemet. Det är bättre att 
inventeringen är helt oberoende. (ibid.) 

4.2 LAGERBEGREPP 
Distributionslager är ett färdigvarulager som inte ligger i anslutning till den 
produktionsenhet där varorna i lagret har producerats (Storhagen, 1987). 
 
Genomsnittslager eller medellagret beräknas enligt ekvation 4.2. Minlagret är 
det minsta lager företaget har vid någon tidpunkt och maxlagret är det största 
lager företaget har vid någon tidpunkt. (Segerstedt, 1999) 
 

2
MinlagerMaxlagerslagerGenomsnitt +

=  (4.2) 

 
Inkuranslager är en beteckning för ett lager som av olika skäl inte går att 
avyttra, exempelvis på grund av brist på efterfrågan (Storhagen, 1987). 
 
Kopplade lager är en generell benämning för lager som står i direkta 
beroendeförhållande till varandra, exempelvis ett centrallager och ett 
distributionslager (ibid.). 
 
Lagerposition definieras enligt ekvation 4.3, där fysiskt lager avser det antal 
enheter som verkligen finns i lagret. Med uteliggande order menas tidigare order 
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som ännu inte levererats och med restorder avses varor som efterfrågats men 
som inte kunnat eller hunnits levereras. (Axsäter, 1991) 
 

RestOrdereOrderUteligganderFysisktLagionLagerposit −+=  (4.3) 
 
Säkerhetslager hålls för att säkerställa kundservicen och för att undvika 
bristsituationer (Krajewski & Ritzman, 1999). Säkerhetslager ska skydda mot 
osäkerhet i efterfrågan och ledtid (ibid.). Säkerhetslager definieras som den 
”säkerhetsmarginal” som finns mellan å ena sidan den nivå där påfyllning 
normalt sker i lagret och å andra sidan helt tomt lager (Storhagen, 1987). 

4.3 KOSTNADSBEGREPP 

4.3.1 TOTALKOSTNADSBEGREPPET 
Totalkostnadsbegreppet innebär att fokusering bör ske på den totala 
materialadministrationskostnaden. Det kan i sin tur innebära att det är riktigt att 
tillåta ökade kostnader i vissa delsystem om man på det sättet sänker den totala 
kostnaden. Till exempel kan det vara riktigt att utnyttja dyr flygfrakt som 
alternativ till billig men långsam frakt som ställer krav på säkerhetslager. 
(Storhagen, 1987) 

4.3.2 KAPITALBINDNING 
En grundläggande utgångspunkt i alla diskussioner om materialstyrning är att 
kapitalbindning i lager, med hänsyn till övriga faktorer, ska hållas på en så låg 
genomsnittlig nivå som möjligt. Lagernivån ska vara lägsta möjliga, vilket 
innebär att omsättningshastigheten ska vara hög. Det finns dock en del 
restriktioner att beakta som till exempel att upprätthålla en viss 
leveransservicenivå, undvika produktionsstörningar och möjliggöra ett effektivt 
utnyttjande av transport och hanterigsutrustning. (Storhagen, 1987) 
 
Vid rationaliseringsåtgärder inom materialstyrningen brukar kapitalbindningen i 
materialflödet spela en nyckelroll. Kapitalbindningen i lager är ofta väsentligt 
större än det kapital som är ”bundet” i maskiner och anläggningar. För att få 
sänkt kapitalbindning krävs effektiv lagerstyrning. (Axsäter, 1991) 
 
Kapitalbindningen är alltså det kapital som är bundet i lager. Kapitalbindnings- 
kostnaderna värderas vanligen utifrån företagets räntekostnader eller den 
kalkylränta som gäller vid utvärdering av investeringar. (ibid.) 
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Kapitalbindningen är lika med genomsnittslagret i kronor och kan uttryckas 
enligt ekvation 4.4 (Storhagen, 1987). 
 

shastighetOmsättning
OmsättningdningKapitalbin =  (4.4) 

4.3.3 BRISTKOSTNADER 
Om en vara efterfrågas och denna inte finns på lager kan olika kostnader uppstå. 
Ofta är dessa bristkostnader mycket svåra att bedöma. Om kunden vänder sig till 
en annan leverantör förloras täckningsbidraget för den aktuella leveransen, men 
om kunden väntar uppstår inga egentliga kostnader. Varje brist ger dock i 
allmänhet negativa konsekvenser i form av förlorad good-will hos kunderna. 
(Axsäter, 1991) 
 
Eftersom bristkostnader är svåra att bestämma väljs ofta istället att fastställa en 
servicenivå, som garanterar att en viss andel av efterfrågan kan täckas direkt 
från lager. Att bestämma en lämplig servicenivå är naturligtvis också svårt, men 
ter sig i många sammanhang ändå lättare än att uppskatta bristkostnaden. (ibid.) 

4.3.4 LAGERHÅLLNINGSKOSTNADER  
Lagerhållningskostnader består främst av kapitalbindningskostnader. Det är 
investerings- och riskkostnader förknippade med materialet som lagras, men 
även kostnader för svinn, åldrande, förstörelse etcetera. Vanligtvis brukar 
kapitalbindningskostnaderna värderas antigen utifrån företagets låneränta eller 
den kalkylränta som gäller vid utvärdering av investeringar. I 
lagerhållningskostnaden brukar vanligtvis också operativa kostnader 
förknippade med den fysiska lagringen räknas. Det är kostnader för 
lagerpersonal, lagerutrustning, lagerbyggnader etcetera. (Axsäter, 1991) 

4.4 NYCKELTAL 
Nyckeltal är ett användbart hjälpmedel vid jämförelser och analyser av olika 
funktioner vid ett företag. Nyckeltal kan vara konstruerade på många olika sätt 
för olika syften och någon egentlig definition av begreppet finns därför inte. 
Nyckeltalen måste anpassas till företagets speciella struktur och behov. Talen 
kan avse såväl ekonomiska som kvantitetsmässiga mått. (Storhagen, 1987) 
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4.4.1 OMSÄTTNINGSHASTIGHET 
Omsättningshastigheten anger hur många gånger det genomsnittliga lagret 
omsätts. Omsättningshastigheten är kvoten mellan förbrukning (omsättningen) 
och genomsnittslagret enligt ekvation 4.5. (Segerstedt, 1999) 
  
  

slagerGenomsnitt
omsättninggFörbrukninshastighetOmsättning )(

=  (4.5) 

4.4.2 SERVICEGRAD / SERVICENIVÅ  
Servicegrad eller servicenivå definieras som den andel av efterfrågan som kan 
hämtas direkt från lager. De uttrycks i en procentsats där till exempel 80 
procents servicegrad betyder att 80 procent av efterfrågan kan hämta direkt från 
lager. (Segerstedt, 1999) 
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5  KARTLÄGGNING 
Här presenteras den kartläggning som genomförts av Siemens Building 
Technologies. Denna kartläggning ligger till grund för framtagen modell och 
resultat. 

5.1 LAGER 
SBT Sverige har 51 stycken servicelager fördelade över hela landet som 
återfinns i figur 5.1. Lagrens storlek varierar från att bestå av bara en servicebil 
till större lagerlokaler med flera anställda. SBT:s olika divisioner delar ofta 
samma lokaler på respektive ort. 

 
Figur 5.1  Lokalisering av SBT:s lager i Sverige. 

 
Det fysiska lagret kan befinna sig antingen på hyllan eller ute i servicebilen. När 
en artikel flyttas från hyllan ut till servicebilen ska detta registreras. Det fungerar 
dock inte så bra vilket leder till svårigheter att säga var artikeln befinner sig. 
Bara för att det står i systemet att artikeln finns på hyllan behöver den inte ligga 
där utan kan lika gärna vara i en servicebil. 
 
Den 31 december 2003 hade SBT en omsättningshastighet på 1.86 gånger per år 
och ett mål på minst 5 gånger per år. De olika divisionernas 
omsättningshastighet och lagervärde visas i tabell 5.2. Det är dessa två nyckeltal 
som SBT använder vid jämförelse och utvärderingar av respektive servicelager. 
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Tabell 5.2  Omsättningshastighet och lagervärde, 2003-12-31. 
Division Antal 

servicelager* 
Omsättningshastighet Lagervärde i ttk 

BAU 40 4 4860 
FIS 31 1.14 13422 
SES 7 0.78 586 
Totalt 51 1.86 18867 
* Många av divisionernas servicelager ligger på samma ort och delar lager. 

5.2 PRODUKTER 
Servicelagren har tillsammans cirka 1900 stycken olika artiklar i sortimentet 
fördelade på ungefär 36500 stycken utleveranser under ett år. Antal sålda 
enheter av respektive artikel varierar stort, från cirka 8500 ner till en enda per år. 
De flesta är lågfrekventa. 
 
Respektive servicelager ansvarar själv för beställningar. Alla komponenter 
beställs genom centrallagret i Huddinge som i sin tur beställer från olika 
produktionsenheter och underleverantörer, både i Sverige och utomlands (främst 
från Tyskland och Schweiz). Centrallagret i Huddinge har fullsortiment inom 
alla divisioner. Servicelagren har enbart delsortiment. 
 
Flertalet av servicelagren saknar fasta beställningsrutiner, beställningar sker på 
erfarenhet. Ett fåtal lager har uppsatta minimipunkter då de beställer. Dessa 
lager kan naturligtvis även beställa manuellt. Ingen indelning av produkterna är 
gjorda utan prioritering baseras på erfarenhet. SBT garanterar service på en 
utgående produkt i sju år. Ofta ersätter nya produkter de gamla utgående, men i 
fallen då detta ej är möjligt måste ett säkerhetslager för sju år finnas på de 
utgående produkterna. De utgående produkterna som är lagrade på servicelagren 
ligger kvar medan övriga lagras på centrallagret i Huddinge.   

5.3 TRANSPORTER 
Flertalet av SBT:s transporter inom Sverige, utom i Stockholm, till deras lager 
sker via ett centralt avtal med speditionsföretaget Schenker på lastbil med 
bilpaket, expresspaket eller på pall. Ett fåtal leveranser sker med flyg och 
budbil. Inom Stockholm har SBT en egen bil, slingbilen, som sköter 
transporterna till Väsby, Årsta och Sundbyberg. 
 
De flesta transporter till servicelagren, från centrallagret i Huddinge, går med 
bilpaket där cirka 80 procent väger mellan noll till tre kilogram. Servicelagren 
runt om i landet gör beställningar dagligen. Får centrallagret beställningen innan 
klockan 14.00 sker leverans efterföljande förmiddag, vanligtvis innan klockan 
10.00, Norrland, norr om Umeå, är undantaget. Dit kan det ta upp till två dagar. 
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Bilpakten hämtas dagligen klockan 16.00. Behöver ordern skickas på annan tid 
och/eller med snabbare leverans måste den skickas med expresspaket, vilket är 
betydligt dyrare. 
 
Fakturering för transporter på pall med Schenker debiteras i svenska kronor per 
kilometer och kilogram. Vad beträffar bil- och expresspaket tillämpas en 
vikttabell där priset bestäms i viktintervall exempelvis mellan noll och tre 
kilogram. Här debiteras inte någon avgift för avståndet, utan den baseras enbart 
med avseende på vikt.  

5.4 KUNDER 
SBT:s kunder är exempelvis fastighetsförvaltare och byggföretag. Försäljningen 
sker via serviceavtal och projektåtaganden, men även viss butiksförsäljning 
förekommer. SBT fungerar även som underleverantör till olika företag. Artiklar 
som levereras till olika projektåtaganden skickas direkt från centrallagret i 
Huddinge. Butiksförsäljningen sker vid centrallagret i Huddinge och vid ett 
butikslager i Solna. Viss försäljning sker även från servicelagren, men denna del 
är förhållandevis liten. Denna försäljning är någonting som SBT inte eftersträvar 
men de nekar inte en kund som kommer in och vill köpa. Då försäljningen till 
servicekunderna och ”butikskunderna” inte går att särskilja, räknas båda som 
servicekunder. 
 
Försäljningen till servicekunderna går via serviceavtal. Vanligtvis löper dessa på 
ett år med automatisk förlängning såtillvida kunden ej säger upp avtalet. Avtalet 
har en uppsägningstid på sex månader. Det är få kunder som säger upp avtalet 
efter att det har löpt ut. Detta leder till att många kunder stannar hos SBT från år 
till år. Serviceavtalet innefattar vanligtvis garanterat påbörjat arbete inom 24 
timmar efter anmälan, men det finns avtal som garanterar kortare tid, i vissa fall 
ner till fyra timmar. Huruvida kunden betalar för reservdelar eller ej skiljer sig 
från avtal till avtal. Kunden kan välja att betala en fast löpande kostnad och då 
ingår alla reservdelar. BAU har för närvarande mellan 8000 och 9000 
serviceavtal runt om i landet. 
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6  SORTIMENTSBESTÄMNING 
I det här kapitlet beskrivs ett tillvägagångssätt för att bestämma sortimenten på 
Siemens Building Technologies olika servicelager.  
 
För att uppfylla syftet har författarna utvecklat en modell i Microsoft Excel. 
Denna modell ger förslag på ekonomiskt fördelaktigt sortiment och lagernivåer. 
Den är baserad på den teoretiska referensramen presenterad i kapitel fyra samt 
anpassad för att kunna implementeras i företaget enligt kartläggningen i kapitel 
fem. 
 
Vid analys av dagsläget framkom att inga beslut finns om vilket sortiment som 
ska finnas ute på servicelagren. Beslut om beställningar och om vilka artiklar 
som ska lagras baseras på erfarenhet och bestäms på respektive servicelager. 
Försök att klassificera artiklarna har dock gjorts. Det senaste baserades på idén 
om att varje servicetekniker skulle ha ett standardkitt, anpassat för respektive 
serviceteknikers teknikområde. Alltså skulle en datatekniker ha ett standardkitt 
innehållande datordelar och så vidare. Efter att ha undersökt utpräglade 
servicetekniker, specialiserade inom olika områden, kunde inget mönster av 
uttagna artiklar urskiljas. Detta visade att idén med olika standardkitt ej var 
genomförbar. 

6.1 STATISTIK ÖVER UTLEVERANSER 
Listor över utleveranser från respektive servicelager under budgetåren 2002 och 
2003 (2001-10-01 till och med 2002-09-30 samt 2002-10-01 till och med 2003-
09-30) har studerats.  
 
För att få en uppfattning av hur försäljningen skiljer sig från år till år har de två 
budgetåren jämförts. Cirka 80 procent av sålda artiklar är desamma. Av de 
resterande 20 procenten är drygt 80 procent lågfrekventa (två eller färre 
utleveranser under ett år). 
 
Författarna har valt att använda den nyaste statistiken som indata i modellen. 
Det vill säga den för budgetåret 2003. För den gäller att antalet sålda enheter av 
respektive artikel varierar från en styck upp till 8355 stycken. Cirka 65 procent 
av artiklarna hade en försäljning på mindre än tio stycken enheter under 
budgetåret. De flesta av de utlevererade artiklarna är lågfrekventa. Antalet 
enheter per utleverans varierar mellan en styck till 430 stycken. Cirka 65 procent 
är enstycksleveranser. Försäljningen skiljer sig från servicelager till servicelager. 
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6.2 BESLUTSUNDERLAG 
Olika teorier och aspekter spelar in huruvida en artikel ska finnas i 
servicelagrens sortiment eller ej. Här belyser vi de viktigaste beslutgrunderna. 
Alla dessa inkluderas dock inte i modellen men bör ändå tas hänsyn till. 

6.2.1 LAGERHÅLLNINGSKOSTNAD OCH BRISTKOSTNAD 
Ifall en artikel inte finns på lager när den behövs uppkommer en bristkostnad. 
Denna kostand måste ställa i relation med vad det kostar att lagerhålla artikeln i 
fråga, det vill säga dess lagerhållningskostnad.  
 
Lagerhållningskostnaden fås genom multiplikation mellan lagerhållningsräntan 
och artikelns värde. Den kan alltså skilja sig från artikel till artikel. 
Lagerhållningsräntan är satt till 20 procent.  
 
Det finns ingen bristkostnad framtagen inom SBT. Denna kostnad är mycket 
svår att ta fram då brist exempelvis kan ge upphov till negativa konsekvenser 
såsom förlorad goodwill hos kund och förlorad försäljning. De flesta av SBT:s 
kunder är knuta till serviceavtal vilket resulterar i att brist inte leder till minskad 
försäljning utan istället till högre omkostnader. Givetvis förloras även goodwill 
ifall brist är vanligt förekommande men kostnaderna är i det närmaste omöjliga 
att förutspå och därför tas ingen hänsyn till dessa. Flertalet av SBT:s 
servicetekniker använder egen bil i tjänsten. Författarna har valt att basera 
bristkostnaden på milersättning för resa till kund och förlorad arbetstid. 
Medelavstånd till kund samt förlorad arbetstid kan uppskattas genom intervjuer 
av insatta personer på servicelager runt om i landet. Bristkostnaden är till 
skillnad från lagerhållningskostnaden inte artikelberoende. 

6.2.2 LEDTID 
Kort ledtid är att eftersträva då det lagerförda sortimentet kan begränsas. Ett sätt 
att minska ledtiden för kund på en artikel är att lagerför de artiklar som för 
företaget har lång ledtid närma kund, det vill säga i SBT:s fall på ett 
servicelager. Ledtiderna varierar mellan två och 51 dagar där de artiklar som har 
en ledtid på två dagar är absolut dominerande. Det är även dessa artiklar som 
finns lagrade på centrallagret i Huddinge.  

6.2.3 UTGÅENDE ARTIKLAR 
Det finns två typer av utgående artiklar. Dels den som kan ersättas och dels den 
som inte kan ersättas av en ny artikel. På grund av att SBT utlovar service i sju 
år på alla artiklar måste ett lager på de utgående artiklarna som inte kan ersättas 
av en ny läggas upp. I det fallet då den kan ersättas finns alternativen huruvida 
den nya och/eller den gamla artikeln ska lagras.  
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Då en artikel utgår och ersätts av en annan och servicelagret väljer att lagra båda 
två kommer sortimentet att öka med en artikel. Sortimentsökningen från 1 till N 
stycken olika artiklar leder till en ökning av bundet kapital med N  gånger 
enligt Storhagen (1987).  Det ska betonas att det här är en tumregel men den 
pekar ändå på att det är viktigt med en medveten sortimentsbegränsning. 
 
De artiklar som inte kan ersättas av en ny kan inte heller returneras till 
centrallagret i Huddinge. Detta kan leda till orörliga lagernivåer med inkurans 
som följd.  

6.2.4 SERVICEGRAD 
En hög servicegrad bör eftersträvas för alla artiklar. Desto högre servicegrad 
desto större är chansen att kunna leverera direkt från servicelagren. Detta leder 
bland annat till en mindre risk för brist, med minskad bristkostnad till följd, och 
konkurrensfördelar då leveransservicen förbättras. Ofta måste dock investeringar 
såsom exempelvis ett säkerhetslager och ökad kapitalbindning göras och dessa 
ökade kostnader måste då vägas mot de besparingar som den ökade 
leveransservicen ger.  
 
Olika servicenivåer kan väljas för olika artiklar. Exempelvis bör en billig och 
högfrekvent artikel ges en hög servicegrad och därmed lagras på servicelagren 
då dess lagerhållningskostnad är liten i förhållande till dess bristkostnad.  

6.3 SORTIMENTSMODELL 
En modell för att bestämma vilket sortiment som ska finnas på SBT:s 
servicelager har tagits fram. Vid jämförelse mellan budgetåren 2002 och 2003 
framkommer att cirka 80 procent av artiklarna återkommer i försäljningen. Av 
de övriga artiklarna är merparten lågfrekventa (maximalt två uttag per år). Då 
det är icke lågfrekventa artiklar som i första hand ska lagerhållas och efterfrågan 
på dessa inte varierar nämnvärt är det i SBT:s fall lämpligt att titta på historik. 
 
Modellen är uppbyggd i Excel och dess indata är baserat på respektive 
servicelagers försäljning under budgetåret 2003. För ingående beskrivning av 
Excelarket se bilaga 1. Då merparten av sålda artiklar är mycket lågfrekventa 
och att försäljningen från servicelager till servicelager skiljer sig ganska mycket 
bör varje servicelager utredas var för sig. Detta leder till ett individuellt anpassat 
sortiment.  
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6.3.1 LAGERNIVÅ 
Hur många enheter av varje artikel som ska lagras är alltid svårt att bestämma. 
Målet är naturligtvis att beräkna lagernivåer så att antal bristtillfällen minimeras 
samtidigt som minsta möjliga kapital binds i lagrade artiklar. Samtidigt måste 
metoden vara relativt enkel för att kunna appliceras i modellen. Ur statistiken 
går det att utläsa att majoriteten av uttagen från SBT:s servicelager har en jämn 
uttagskvantitet. Det vill säga att antalet uttagna enheter av en viss artikel varierar 
lite från utleverans till utleverans. Cirka 65 procent av uttagen enstycksuttag. 
Författarna har därför valt att basera lagernivån på medeluttaget per order för 
respektive artikel och servicelager genom att dividera antal sålda enheter med 
antal orderrader, se ekvation 6.1. I de fall där uttagskvantiteten varierar kan dock 
metoden resultera i ofördelaktiga lagernivåer. I dessa fall bör nivåerna manuellt 
justeras genom att studera uttagen. 
 

raderAntalOrder
erSåldaEnhetLagernivå =  (6.1) 

 
Beräknade lagernivåer blir inte alltid heltal varför avrundning måste till. 
Författarna har jämfört olika sätt att avrunda. Dels vanlig avrundning vilket 
innebär att avrundning alltid sker till närmaste heltal, och dels avrundning uppåt 
vilket innebär att avrundning alltid sker till närmaste övre heltal. Sättet att 
avrunda leder alltså till olika föreslagna lagernivåer. Avrundning uppåt ger alltid 
lika eller högre lagernivå än vanlig avrundning och på exempellagret Kista 
skiljer det cirka 21000 SEK i lagervärde mellan de två sätten. Med den lägre 
lagernivån uppstår det drygt dubbelt så många bristtillfällen, i Kista 36 stycken. 
Skillnaden i lagervärde måste ställas mot de ökade bristsituationer som 
uppkommer. Genom division mellan skillnaden i lagringskostnaden och 
bristsituationer fås att bristkostnaden ska vara 120 svenska kronor för att sätten 
att avrunda ska ge lika stora kostnader. I verkligheten ligger alltid bristkostnaden 
över 120 svenska kronor då enbart kostnaden för en anställd i en timme är 
större. Detta gör att avrundning uppåt ger mindre kostnader. 
 
Det finns dock en nackdel med avrundning uppåt. I de fall då antalet uttagna 
enheter av en produkt är ungefär lika sånär som på ett fåtal uttag kommer 
avrundning uppåt ge en onödigt hög lagernivå. För exempel se ekvation 6.2. 
 

2.1
10

3111111111
=

+++++++++
=

Orderrader
Enheter  (6.2) 

 
Enligt avrundning uppåt kommer föreslagen lagernivå i ekvation 6.2 bli 2 
enheter. Detta får som resultat att i nio fall av tio hålls en för hög lagernivå och 
när den utleveransen som avrundning uppåt försöker kompensera för 
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uppkommer ändå en bristkostnad. Då bristkostnaden inte är beroende på antal 
enheter i brist utan enbart antal bristtilfällen skulle det helt klart vara ekonomiskt 
fördelaktigt att hålla en lagernivå på 1. Detta skulle ge lika stor bristkostnad men 
en lägre lagerhållningskostnad. 
 
Med anledning av ovanstående resonemang har författarna valt att även jämföra 
avrundning uppåt från x.1, x.2, x.3 och x.4 gentemot vanlig avrundning och 
avrundning uppåt. Jämförelsen har genomförts genom att beräkna 
totalkostnaden, med olika bristkostnader, enligt ekvation 6.3 för respektive 
avrundningssätt. 
 

dBristkostaerAntalBristLagervärdeadTotalkostn ⋅+⋅= 2,0  (6.3) 
 
Författarna låter bristkostnaden variera mellan 100 och 500 kronor per 
uppkommen brist. Resultatet plottas i figur 6.4. 
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Figur 6.4  Totalkostnad för olika metoder att avrunda. 

 
Ur figur 6.4 framgår att avrundning uppåt ger den lägsta totalkostnaden 
undantaget bristkostnad på 120 kronor och under per uppkommen brist. Så låg 
bristkostnad anses, enligt tidigare resonemang, orimlig. Avrundning uppåt blir 
således författarnas val. 
 
Det bör noteras att valet att alltid avrunda uppåt enbart grundar sig på BAU:s 
servicelager i Kista. Skillnaden mellan de olika sätten att avrunda, då främst 
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mellan avrundning uppåt, x.1 och x.2 är inte speciellt stor. Därför bör inte den 
generella slutsatsen att avrundning uppåt alltid är det bästa dras. Författarna gör 
därför det ingenjörsmässiga antagandet att generellt bör det vara bättre att 
avrunda uppåt från 0.2 för att på det sättet komma till bukt med det beskrivna 
problemet runt ekvation 6.2. 

6.3.2 KVOTEN Dx/pris 
Målet med sortimentsbegränsningen är att tillgodose största möjliga del av 
efterfrågan med minsta möjliga kapitalbindning. Författarna väljer därför att 
studera kvoten mellan efterfrågan och pris på artikeln. Kvoten gör det möjligt att 
på ett enkelt sätt jämföra och rangordna olika artiklar. Ett högt värde på kvoten 
motsvaras av en högfrekvent och billig artikel. Det är dessa artiklar som ska 
prioriteras.  
 
Vidare så anser författarna att efterfrågan är viktigare än pris och ger den högre 
vikt genom att upphöja den i en faktor. Att hålla hög leveransservice på 
produkter med hög efterfrågan är viktigare än på produkter med lågt pris. Därför 
prioriteras efterfrågan framför priset. 
 
Värdet på faktorn x måste väljas större än 1 för att ge efterfrågan en större vikt 
än priset. Ett för högt värde gör att prisets inverkan förloras då Dx blir den 
dominerande termen. De artiklar som efterfrågas en gång per år kommer inte att 
påverkas av x-värdet. Författarna har testat olika x-värden. Då x sattes till 2 
prioriterades många lågfrekventa artiklar väldigt högt, ofta högre än flertalet 
högfrekventa. Större hänsyn till efterfrågan behövdes således tas. Då x sattes till 
4 förlorades prisets inverkan och artiklarna sorterades främst efter efterfrågan. 
För att inte förlora prisets inverkan samtidigt som de lågfrekventa artiklarna ges 
låg prioritering har författarna valt att sätta x till 3.  

6.3.3 GRAFER 
Modellen genererar tre olika grafer där procent av efterfrågan antingen plottas 
mot lagerhållningskostnad och bristkostnad, kvoten mellan besparing och antal 
brister eller lagervärde. Servicelagret i Kista används som exempel i samtliga 
grafer. 
 
Grafen där procent av efterfrågan plottas mot lagerhållnings- och bristkostnad är 
tänkt för att kunna minimera totalkostnaden och därigenom bestämma sortiment 
och servicenivå. Bristkostnaden är dock mycket svår att uppskatta och små 
förändringar i denna ger stora variationer i resultatet. För att få ett bra resultat 
bör bristkostnaden därför uppskattas av insatt personal på respektive 
servicelager. Varje servicelager får således en unik bristkostnad. Enligt analys 
och resonemang runt ”avrundning uppåt”-metoden, under rubrik lagernivå 
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(6.3.1), har det framkommit att bristkostnaden aldrig understiger 120 kronor per 
uppkommen brist. Författarna sätter denna till den undre bristkostnaden. Med 
den undre bristkostnaden, en lagerhållningsränta på 20 procent och beräknade 
lagernivåer med avrundning uppåt använder vi figur 6.5 för att uppskatta en 
undre sortimentsgräns. 
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Figur 6.5  Diagram över kostnader hos Kista servicelager. 

 
Totalkostnadskurvan baseras på summan av lagervärdes- och 
bristkostnadskurvorna. Totalkostnadskurvan är plan mellan cirka 70 och 85 
procent av ackumulerad efterfrågan. Då den undre bristkostnaden har använts 
innebär detta att det enligt modellen aldrig är ekonomiskt försvarbart att 
tillfredställa mindre än 70 procent av efterfrågan.  
 
För att avgöra hur stor del av efterfrågan som optimalt bör tillfredställas jämförs 
kvoten mellan besparingar i lagerhållningskostnader och antal uppkomna brister, 
se ekvation 6.6.  
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∑ ∑−
−

⋅=
orderrader FöreslagnaOrderrader

Lagervärde FöreslagetLagervärde Gammalt
brister uppkomna Antal

deringskostnalagerhålln i Besparing 2.0   

  
 (6.6) 
 
Besparingar i lagerhållningskostnader baserar sig på differensen mellan det 
gamla lagervärdet och det framräknade samt på lagerhållningsräntan 20 procent. 
Det gamla lagervärdet är 320 000 svenska kronor och är beräknat som 
medellagervärdet under budgetåret 2003. 
 
Antal uppkomna brister utgörs av summan av antal orderrader för de artiklar 
som inte ska lagras för respektive x-värde.  
 
Resonemanget kring antal uppkomna brister bygger på antagandet att vid dagens 
lagernivåer uppkommer ingen brist. Detta antagande är dock inte sant utan brist 
uppkommer, men det finns ingen statistik på hur ofta det händer. Det är därför 
viktigt att ha detta i åtanke vid tolkning av resultatet. Vidare antas 
bristsituationerna för de olika föreslagna lagernivåerna vara lika med antal 
orderrader för de produkter som inte ska lagerhållas. Alltså även här antas att de 
produkter som ligger på lager aldrig ger upphov till någon bristsituation. För att 
verifiera detta antagande har författarna manuellt beräknat antal brister vid 
föreslagna lagernivåer (på servicelagret i Kista) och jämfört resultaten mellan 
verkliga uppkomna brister och antal orderrader. Resultaten mellan de två olika 
metoderna skiljde sig inte nämnvärt. Dessutom kommer alltid antal orderrader 
vara mycket större än antal uppkomna brister vilket ytterligare stärker 
författarnas antagande. Att beräkna antal uppkomna bristtillfällen manuellt är 
dessutom en mycket tidskrävande operation. 
 
Resultatet för servicelagret i Kista presenteras i diagramform i figur 6.7. Här 
plottas kvoten i ekvation 6.6 gentemot ackumulerad efterfrågan. För en 
detaljerad beskrivning av diagrammet och bakomliggande excelblad se bilaga 2. 
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Figur 6.7  Diagram över besparing dividerat med antal brister. 

 
Målet är att maximera kvoten för att därigenom uppnå den mest ekonomiskt 
fördelaktiga lösningen. Det vill säga att maximera besparingarna i 
lagerkostnader samtidigt som antal uppkomna brister minimeras, allt enligt 
ekvation 6.6. Kvoten kan ses som den maximalt tillåtna bristkostnaden för 
respektive procent av tillfredsställd efterfrågan varför x-värde måste väljas så att 
kvoten är större än 120 kronor, enligt resonemang runt figur 6.5.  
 
För att maximera kvoten ska enligt diagrammet artiklar lagras så att cirka 85 
procent av efterfrågan tillfredsställs. Då fås ett värde på kvoten på cirka 250 
svenska kronor vilket är den maximala bristkostnaden. Den verkliga 
bristkostnaden måste ligga under den maximala och differensen ska vara så stor 
som möjligt. Ifall den verkliga bristkostnaden ändå är större bör större arbete 
och ekonomisk vikt lägga vid att undvika brist än att minska lagerhållnings-
kostnaderna. Noterbart är att grafen bygger på antagandet att ingen brist 
uppkommer vid dagens lagernivåer, vilket inte är sant. Därför kommer en 
mindre nämnare (i ekvation 6.6) fås vilket leder till att den verkliga maximala 
bristkostnaden kommer att vara större än 250 svenska kronor. 
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I figur 6.8 plottas det ackumulerade lagervärdet i svenska kronor gentemot den 
ackumulerade efterfrågan i procent.  
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Figur 6.8  Diagram över beräknat lagervärdet hos servicelagret i Kista. 

 
Kurvan har en tydlig trend med en liten ökning av lagervärdet för låga x-värden 
och ett lagervärde som ökar mycket kraftigt då den ackumulerade efterfrågan 
går mot 100 procent. Enligt resonemanget runt figur 6.7 ska 85 procent av 
efterfrågan tillfredställas. Detta leder till ett lagervärde på cirka 170 000 svenska 
kronor. 
 
Hade framräknade lagernivåer kunnat garantera att inga brister uppkom på 
lagrade artiklar hade slutsatsen att servicegraden var 85 procent kunnat dras. 
Som tidigare nämnt uppkommer dock bristsituatuioner även på lagrade artiklar 
varför denna slutsats ej kan dras. Författarna har dock studerat statistik över 
faktiska utleveranser från servicelagret i Kista och manuellt beräknat antalet 
bristtillfällen till cirka 5 procent. Detta ger en servicegrad på cirka 80 procent. 
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7  RESULTAT OCH DISKUSSION 
I kapitlet presenteras resultatet av sortimentsbestämningen och framtagna 
rutiner och nyckeltal. Diskussioner runt dessa förs parallellt genom kapitlet. 

7.1 SORTIMENTSMODELL 
Sortimentsbestämningen utförs med hjälp av en modell som byggs upp i 
programvaran Excel. Hur modellen ska byggas upp visas i bilaga 1. Med hjälp 
av modellen bestäms vilka artiklar och hur många av dessa som ska lagras på 
servicelagret. Sortimentsbestämningen utförs individuellt på varje servicelager. 
Författarna har valt att visa resultatet genom att applicera metoden på ett 
slumpmässigt valt lager, Kista, och utifrån det jämföra och diskutera 
förändringar.   
 
För lagret i Kista är det lämpligt att välja att tillfredsställa 85 procent av 
efterfrågan. Det innebär inte att servicegraden är 85 procent utan den ligger på 
cirka 80 procent.  Naturligtvis kan högre servicegrad erhållas genom att välja att 
tillfredställa en större del av efterfrågan men då lagervärdeskurvan (se figur 6.8) 
stiger kraftigt ökar lagervärdet mycket även vid en liten servicegradshöjning. 
Servicegraden kan också ökas genom att hålla en högre lagernivå, men det är 
omöjligt att hålla en så hög nivå att inga brister uppstår. 
 
Då 85 procent av efterfrågan ska tillfredställas ger modellen att 207 stycken 
artiklar ska lagerföras, med lagernivåer varierande från 1 till 20 enheter.  I de 
fall uttagsstorleken varierar mycket bör nivån istället, för att baseras på 
medeluttaget per order, väljas genom att manuellt studera historik över 
utleveranserna. Även de mest lågfrekventa, med ett uttag på 1 till 2 enheter per 
år, bör ses över. Det görs lämpligen genom att studera uttagen under en längre 
tid, gärna några år. I vissa fall, till exempel om artikeln är en reservdel till en 
specifik anläggning, måste kanske artikeln lagras trots en obefintlig 
uttagsfrekvens. Det bör dock utredas ifall lagring istället kan ske hos den 
kunden.  
 
Idag lagerförs 363 stycken artiklar i Kista och 43 stycken utav dessa har inte rört 
sig under året. Lagervärdet uppgår till cirka 320 000 SEK. Genom att tillämpa 
vår metod minskas både lagerförda artiklar och lagervärde. Antal artiklar 
minskas som tidigare nämnt till 207 stycken och lagervärdet till 170 000 SEK. 
    
Modellen tar ingen hänsyn till ledtiden men det är en viktig faktor att beakta vid 
sortimentsbestämningen. En artikel med lång ledtid är mer kritisk än en med 
kort ledtid. Därför bör en sådan artikel ägnas extra uppmärksamhet så att inte 
brist uppkommer. De absolut flesta av SBT:s artiklar har en ledtid på två dagar 

 
- 28 - 



Luleå tekniska universitet 
Avdelningen för Industriell logistik 

 
som i realiteten ofta bara är en dag. Kort ledtid ger möjligheter att kunna krympa 
lagernivåerna och därigenom minska bundet kapital. Alla artiklar har dock inte 
kort ledtid utan den varierar mellan två och 51 dagar. Desto längre ledtid en 
artikel har desto svårare är det att uppskatta behovet under ledtiden. Artiklar 
med lång ledtid kanske bör ha ett säkerhetslager i Huddinge så att ledtiden till 
servicelagren minskar. 

7.2 RUTINER 
Rutiner för att upprätthålla en kostnadseffektiv sortimentsbestämning måste 
upprättas. Uppdateringen måste ske med jämna mellanrum så att ny statistik 
inkluderas för att säkerställa modellens validitet.  
 
För att få en effektivare lagerstyrning är det viktigt att veta var varje artikel 
befinner sig och i vilket antal. Det är därför önskvärt att registreringen av 
uttagna artiklar på servicelagren fungerar bättre och att tillförlitliga 
inventeringar genomförs. Inventering av artiklarna bör ske med olika 
inventeringsintervall och ske vid olika tidpunkter för olika artiklar. 
Högfrekventa artiklar bör inventeras oftare. Inventeringsunderlaget bör ej 
innehålla aktuellt lagersaldo för att minimera risken för fusk och därigenom få 
ett mer tillförlitligt resultat. 
 
SBT bör medvetet begränsa antalet produktvarianter. När en ny artikel ersätter 
en gammal bör endast en av dessa lagras. Anledningen till detta är att 
kapitalbindningen ökar. Kapitalbindningen ökar med roten ur antalet 
produktvarianter. De utgående artiklar som inte ersätts bör kunna returneras till 
centrallagret för att få bättre kontroll och enklare hantering av dessa. Eventuellt 
kan ägandet vara kvar på servicelagret. Att ägandet ligger kvar hos servicelagret 
gör att centrallagret inte behöver ta ansvar för servicelagrens inköp utan de får 
själva stå till svars. 
 
Ett fåtal av SBT:s servicelager använder sig av ett så kallat (s,S)-
beställningspunktssystem där de beställer varierande kvantiteter upp till den 
maximala lagernivån S. Beställning sker när lagerpositionen nått ner till 
beställningspunkten s.  Författarna föreslår att S sätts till medeluttaget per order 
och s till en enhet mindre än S. Således föreslås inga säkerhetslager. Detta beror 
på att ledtiden är kort och att de flesta produkter är lågfrekventa. Dessutom 
påverkas inte försäljningen av de eventuella bristtillfällen som frånvaro av 
säkehetslager kan ge upphov till, åtminstone inte på kort sikt. 
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Författarna anser att alla servicelager borde använda sig av 
beställningspunktssystemet. Det automatiserar arbetet då ett uttag omgående 
genererar en beställning. Naturligtvis ska även möjlighet att ändra och beställa 
manuellt finnas, men systemet ger stöd. 

7.3 NYCKELTAL 
Idag använder sig SBT av omsättningshastigheten för att utvärdera och jämföra 
de olika servicelagren. De har ett uppsatt mätvärde om en 
lageromsättningshastighet på fem gånger per år för alla servicelager. Mätvärdet 
för servicelagren är kanske inte rimligt då flertalet av dess produkter är 
lågfrekventa. Dessutom menar författarna att mäta omstättningshastigheten på 
ett servicelager inte ger en rättvis bild över hur bra lagret fungerar. Detta då ett 
servicelager tillhandahåller reservdelar för att uppfylla serviceåttagande. En 
artikel kan ha en omsättningshastighet på närmare noll men ändå vara berättigad 
en lagerplats för att upprätthålla serviceåttagandet. Huvudsaken är inte hur ofta 
lagrade reservdelar omsätts utan att rätt artikel finns tillgänglig när den behövs. 
Istället för att koncentrera sig på omsättningshastighet bör istället mer kraft 
riktas mot att hålla nere lagervärdet och därmed kapitalbindningen samtidigt 
som så stor del av efterfrågan som möjligt tillfredsställs.  
 
Det är viktigt att mäta storheter som har att göra med de något åt motsatta håll 
strävande parametrarna kapitalbindning och leveransservice (Storhagen, 1987). 
Författarna föreslår således att SBT mäter och ställer kapitalbindning och 
servicegrad mot varandra för att på så sätt utreda servicelagrens effektivitet. 
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8  FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
 
Ett lagerstyrningssystem är aldrig fulländat. Förutsättningarna förändras ständigt 
och så måste också lagerstyrningssystemet göra. Det är viktigt att kontinuerligt 
arbeta med såväl små som stora förändringar. Nedan presenteras några områden 
där författarna ser förbättringspotential. 
 
BRISTKOSTNAD 
Försök att uppskatta respektive servicelagers bristkostnad bör genomföras. Med 
en korrekt bristkostnad och den framtagna modellen kan minsta totalkostnad för 
respektive servicelager beräknas. Dessutom fås ett svar på frågan ifall den 
verkliga bristkostanden är mindre än den maximal bristkostnaden och därmed 
huruvida det är viktigast att undvika brist eller att försöka att minska 
lagervärdet.  
 
UTBILDNING 
Författarna anser att personalen bör få utbildning som klargör vikten av korrekta 
register och vikten av relevanta nyckeltal. Det har framkommit i intervjuer att 
det förekommer manipulation med transaktioner för att därigenom öka 
omsättningshastigheten för att framställa sitt servicelager i bättre dager. Det är 
kanske lämpligt att låta alla transaktioner hanteras av ett begränsat antal 
personer och låta dessa vara ansvariga. 
 
CENTRALISERING 
En utredning huruvida en centralisering av SBT:s servicelager skulle vara 
lönsam bör genomföras. Antingen till ett centrallager för hela landet eller till 
mindre regionslager som servar servicetekniker på flera orter. En förutsättning 
för att kunna genomföra en centralisering är att säkra och korta ledtider kan 
garanteras. 
 
TRANSPORTER OCH LEDTID 
Desto kortare och säkrare ledtider som kan garanteras desto enklare är det att 
styra servicelagren på ett kostnadseffektivt sätt. Det är därför viktigt att 
kontinuerligt söka förbättringar för ledtiden. Billiga och pålitliga transporter är 
givetvis också önskvärt. 
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BILAGA 1 
 
SORTIMENTSMODELL 
 
De 26 översta artiklarna (då listan är sorterad efter kvoten Dx/Pris) på facility 11 
kan ses i figur 1. Artikelnumrena är ändrade. 
 

 
Figur 1  Utdrag ur Excelmodellen. 
 
Beskrivning av kolumner i figur 1. 
 
S:a Kvant Antal sålda enheter under budgetåret 2003. 
Kost/st Enhetskostnad per artikel. 
Antal rader Antal orderrader kvantiteten (S:a kvant) är såld på. 
D^x/pris Efterfrågan (”Antal rader”) upphöjt i x (här x=3) 

dividerat med ”kost/st”. 
% av efterfrågan ”antal rader” dividerat med summan av kolumn ”antal 

rader”. 
% Acc Ackumulerad ”% av efterfrågan” 
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Lagernivå ”S:a Kvant” dividerat med ”antal rader” avrundat 
uppåt (Syntax: AVRUNDA.UPPÅT(cell ; antal 
decimaler) ). 

Acc Lagervärde Ackumulerad ”Lagernivå” multiplicerat med ”Kost/st” 
Acc Lagerkost Ackumulerad ”Lagervärde” multiplicerat med 

lagerhållningsräntan (här 20 %). 
Acc Bristkost Omvänt ackumulerad (det vill säga total bristkostnad 

på första raden, då inga artiklar ligger på servicelagret, 
och noll i bristkostnad på sista raden, då alla artiklar 
ligger på servicelagret) baserad på framräknad 
bristkostnad (här 120 svenska kronor). 

Acc Totalkost ”Acc Lagerkost” adderat med ”Acc Bristkost”. 
 
Alla kostnader, priser och lagervärden har enheten svenska kronor (SEK). 
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DIAGRAM 
 
Modellen generar två diagram, ett kostnadsdiagram och ett lagervärdediagram. 
Dessa två är baserade på dels indata till modellen och dels på uträknad data från 
modellen. Båda diagrammen svarar direkt mot förändringar av exempelvis 
kostnader och sorteringssätt i modellen. 
 
Ett exempel på ett kostnadsdiagram visas i figur 2. Värdena som plottas hämtas 
från kolumn ”Acc lagerkost” (Lagerkostnad), ”Acc bristkost” (Bristkostnad), 
”Acc totalkost” (Totalkostnad) och de plottas gentemot ”% Acc” (x-axeln). 
 

 
Figur 2  Exempel på ett kostnadsdiagram (”skärmdump” från modellen). 
 
Diagrammet svarar direkt på förändringar i bristkostnad (cell P2) och 
lagerhållningskostnad (cell P3). 
 
 

 
 



Bilaga 1 Sortimentsmodell  Sidan 4 av 4  

Ett exempel på ett lagervärdesdiagram visas i figur 3. Här plottas ”Acc 
lagervärde” (Lagervärde (uppåt)) gentemot ”% Acc” (x-axeln). 
 

 
Figur 3  Exempel på ett lagervärdesdiagram (”skärmdump” från modellen). 
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BILAGA 2 
 
MAXIMAL BRISTKOSTNADS - DIAGRAM 
 
De översta 34 artiklarna då listan är sorterad efter efterfrågan upphöjt i tre 
dividerat med pris kan ses i figur 1. Artikelnummerna är ändrade. 
 
 

 
Figur 1  Databladet som ligger till grund för diagram i figur 2. 
 
 
Beskrivning av kolumner i figur 1. 
 
Kost/st Kostnad per styck i svenska kronor. 
S:a Kvant Antal sålda enheter (st). 
Antal rader Antal orderrader kvantiteten (”S:a Kvant”) är såld  
 på (st). 
Lagernivå Beräknad lagernivå avrundat uppåt (”S:a kvant” / 

”Antal rader”). 
Summa antal brister Ackumulerad ”Antal rader”. 
% Acc Ackumulerad efterfrågan i procent. 
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Acc lagerkostnad ”Kost/st” * Lagernivå * 0.20. 
Besparing / Antal brister Besparing i lagervärde dividerat med antal brister, se 

ekvation 1. 
 
 

∑ −
−

""
)("")(320000

BristerSummaAntalAntalRader
LagervärdeFöreslagetstnadAccLagerkoervärdeGammaltLag  (1) 

 
 
I diagrammet i figur 2 är besparing i lagervärde dividerat med antal brister 
plottat mot ackumulerad efterfrågan. Det vill säga ekvation 1 gentemot ”% Acc” 
för respektive artikel. 
 
 

 
Figur 2  Diagram för att uttyda den maximala bristkostnaden. 
 
 
 
 
 
 
 

 




