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Gloslista 

Vanliga termer, ord och koncept förklaras nedan i syfte att förenkla för läsaren att 
tillgodogöra sig den information som presenteras i rapporten. 

 

Term/Ord/Koncept Definition/Förklaring 

Arbetsorder Order innehållande arbetsbeskrivning, hissens 
adress samt kontaktuppgifter till kunden. 

Concorde Otis affärssystem för registrering av arbetsorder, 
skapande av rekvisitionsnummer samt vidare 
administration 

EPC Underleverantör av reservdelar till Otis 
egentillverkade transportsystem. Belägen i Paris, 
Frankrike. 

Felsökning  
 

Övergripande uppdelning av hissmontörer. 
Omfattar hissmontörer som arbetar med att 
åtgärda mindre hissproblematik. 

Hissbesiktning Årlig kontroll av hissens säkerhet och funktion 
som utförs av oberoende besiktningsman. 

Hissmekano Underleverantör av reservdelar till de hissar som 
inte är egentillverkade av Otis. Belägen i Täby, 
Stockholm. 

Lagerlokalen i Solna Lagerlokal som i nuvarande logistiksystem 
används som tillfällig förvaringsplats för 
beställda reservdelar.  

Lagerlokalen i Älvsjö Lagerlokal som i nuvarande logistiksystem 
används som tillfällig förvaringsplats för 
reservdelar beställda av hissmontörer verkande i 
södra Stockholm. 

Liftmall Beställningssystem för reservdelar från EPC. 

NPC-nummer Otis interna reservdelsnummer bestående av fyra 
siffror. 

Otis En tillverkare och underhållare av hissar, 
rulltrappor och rullband. 



 
 

Rekvisitionsnummer 
 

Det nummer som krävs vid beställning av 
reservdel för att kunna debitera kund och 
kreditera underleverantörerna. 

Reparation Övergripande uppdelning av hissmontörer. 
Omfattar hissmontörer som arbetar med att 
åtgärda större hissproblematik. 

Service All verksamhet som sker inom ramen för Otis 
serviceavdelning. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Detta examensarbete utfördes på Otis AB, en global tillverkare och underhållare av hissar, 
rulltrappor och rullband. Arbetet behandlar företagets reservdelshantering och de processer 
och rutiner som följer av denna.  

Otis genomförde under hösten 2010 en storskalig kundundersökning som visade att 
företaget inte lever upp till uppsatta mål rörande kundtillfredsställelse. Företaget har i sin 
strävan att öka kundernas tillfredställelse insett att en ökning av leveransservicen, den 
service ett företag kan erbjuda sina kunder vid leverans av varor och tjänster, är nödvändig. 
Detta är något som företaget tror kan uppnås genom en förändring av den nuvarande 
reservdelshanteringen. Examensarbetets huvudmål är således att genom att utforma en ny 
kostnadseffektiv reservdelshantering uppnå en ökning av den leveransservice som Otis kan 
erbjuda sina kunder. 

Det underlag som krävdes för utvecklandet av denna rapport har till viss del inhämtats från 
intervjuer och möten med personer anställda vid Otis Stockholmskontor i Solna. Ett annat 
viktigt underlag för studien är den statistiska information som gått att inhämta från Otis 
samt dess huvudsakliga underleverantörer rörande företagets verksamhet. Vidare har 
utförliga empiriska studier utförts kring de aktiviteter som ingår i företagets nuvarande 
reservdelshantering. Som ett komplement till dessa studier har passande litteratur använts, 
litteratur som ligger till grund för både de praktiska och teoretiska studierna. 

Analysen resulterade i två alternativa logistiska strukturer för företaget. Dessa alternativa 
logistikstrukturer utvärderades utifrån leveransservice samt kostnadskonsekvenser för att i 
slutändan kunna jämföras med varandra samt med det nuvarande logistiksystemet. Det ena 
alternativet består av en intern lagerföring av reservdelar i företagets lagerlokaler i Solna 
samt Älvsjö medan det andra består av en intern lagerföring av reservdelar i 
hissmontörernas servicebilar. Av dessa alternativ rekommenderar vi Otis att implementera 
lagerföring av reservdelar i hissmontörernas servicebilar.  

Båda de framarbetade logistikalternativen resulterar i en ökning av Otis leveransservicenivå 
samt i reducerade logistikkostnader jämfört med dagens situation. Båda alternativen har 
potential att uppnå en liknande leveransservicenivå men där en lägre totalkostnad kan 
uppnås vid lagerföring i hissmontörernas servicebilar. Detta i kombination med att den 
övergripande strategin inom organisationen underlättar för en implementering av 
alternativet med lagerföring av reservdelar i hissmontörernas servicebilar har legat till 
grund för vår rekommendation. 

 



 
 

Abstract 

This thesis was conducted at Otis AB, a global manufacturer and service provider of 
elevators, escalators and travelators. The thesis deals with the company's spare part 
handling and the processes and procedures resulting from this. 
 
Otis conducted in the autumn of 2010 a large-scale customer survey which showed that the 
company did not live up to set targets concerning customer satisfaction. The company has 
in its struggle to increase customer satisfaction realized that an increase in delivery service, 
the service a company can offer its customers upon delivery of goods and services, is 
necessary. This is something that the company believes can be achieved by a change in the 
present spare part handling. The thesis main objective is therefore to design a new cost-
effective spare part handling to achieve an increase in the delivery service that Otis can 
offer its customers. 
 
The material required for the development of this report has partially been collected from 
interviews and meetings with employees at Otis office in Stockholm. Another important 
basis for the study is the statistical information that has been obtained from the company 
and its main subcontractors. Moreover, detailed empirical studies have been conducted 
around the activities involved in the present spare part handling. To complement these 
studies suitable literature has been used as the basis for both the practical and theoretical 
studies. 
 
The analysis resulted in two alternative logistics structures for the company. These logistics 
structures were evaluated based on delivery service and cost implications to ultimately be 
compared with each other and with the existing logistic system. The first alternative 
consists of internal holding of spare parts in the company's warehouses in Solna and Älvsjö 
while the second consists of internal holding of spare parts in the elevator mechanics’ 
service cars. Of these alternatives, we recommend Otis to hold spare parts in the service 
cars. 
 
Both logistics alternatives result in an increase of Otis delivery service and in reduced 
logistics costs compared to today's situation. The alternatives have the potential to achieve 
similar delivery service but a lower total cost can be achieved by holding spare parts in the 
mechanics’ service cars. This fact, combined with an overall strategy of the organization 
that facilitates an implementation of the alternative consisting of holding spare parts in the 
mechanics’ service cars have been the basis for our recommendation. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

Under slutet av år 2010 utannonserade Otis AB, en global tillverkare och underhållare av 
hissar, rulltrappor och rullband, examensarbeten på KTH inom ett flertal olika 
ämnesområden. Efter att personligt brev, CV och betyg skickats in av oss angående ett av 
dessa examensarbeten följde intervjuer där vi diskuterade med ledande personer inom 
företaget om arbetets ämnesinriktning, förutsättningar samt vår bakgrund. Ur dessa samtal 
fastställdes arbetets inriktning till att beröra företagets reservdelshantering och de processer 
och rutiner som följer av denna. 

Vi placerades på OTIS Stockholmskontor i Solna under hela perioden för examensarbetet. 
Detta för att möjliggöra en kontinuerlig dialog mellan oss och nyckelpersoner inom 
företaget, samt för att ge oss möjlighet att förestå hur organisationen arbetar och snabbt 
kunna få respons på våra idéer och tankar. 

 

1.2 Problemdefinition 

Otis genomförde under hösten 2010 en storskalig kundundersökning som visade att 
företaget inte lever upp till uppsatta mål rörande kundtillfredsställelse. Företaget har i sin 
strävan att öka kundernas tillfredställelse insett att en ökning av leveransservicen, den 
service ett företag kan erbjuda sina kunder vid leverans av varor och tjänster, är nödvändig. 
Detta är något som företaget tror kan uppnås genom en förändring av den nuvarande 
reservdelshanteringen. Därför vill Otis få hjälp med att utforma en ny kostnadseffektiv 
reservdelshantering i syfte att uppnå en ökning av den leveransservice som företaget kan 
erbjuda sina kunder. 

 

1.3 Måldefinition 

Examensarbetets huvudmål är följande: 

• Att genom att utforma en ny kostnadseffektiv reservdelshantering uppnå en ökning 
av den leveransservice som Otis kan erbjuda sina kunder 

 

Ett antal delmål har identifierats i syfte att uppnå huvudmålet: 

• Identifiera aktiviteterna kopplade till Otis reservdelshantering. 
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• Kartlägga verksamhetens nuvarande leveransservice kopplat till hanteringen av 
reservdelar samt kostnaderna för denna hantering, med det första delmålet som 
bakgrund. 

• Utveckla nya logistikalternativ för reservdelshanteringen i syfte att öka 
leveransservicen till en låg totalkostnad. 

• Finna bästa alternativ med beaktande av leveransservice och totalkostnad. 

 

1.4 Avgränsningar 

Fokus för det här examensarbetet är enbart riktat mot Otis Stockholmskontor, vars 
verksamhet bedrivs i Stockholmsregionen. Utöver detta belyses enbart organisationen som 
hanterar hissar, ingen hänsyn tas till avdelningen för rulltrappor, rullramper och andra 
horisontella transportsystem som står för en mindre del av den totala verksamheten. 

Arbetet är begränsat till reservdelshanteringen inom ramen för Stockholmskontorets 
serviceavdelning. Det vill säga hanteringen av reservdelar som används vid serviceåtgärder 
där hissen inte fungerar brukligt eller har brister som behöver åtgärdas. Utöver dessa 
övergripande avgränsningar berörs huvudsakligen reservdelshanteringen som involverar 
företagets främsta underleverantörer Hissmekano och EPC. 

  

1.5 Metod 

Det underlag som krävdes för utvecklandet av denna rapport har till viss del inhämtats från 
intervjuer och möten med personer anställda vid Otis Stockholmskontor i Solna, fysiska 
möten och intervjuer som underlättats av vår placering på Stockholmskontoret. En stor del 
av intervjuerna har skett som samtal med enskilda hissmontörer, men även möten har 
arrangerats där ett större antal montörer varit representerade. Ett annat viktigt underlag för 
studien är den statistiska information som gått att inhämta från företaget samt dess 
huvudsakliga underleverantörer rörande serviceavdelningens verksamhet. Vidare har 
utförliga empiriska studier utförts kring de aktiviteter som ingår i reservdelshanteringen. 
Som ett komplement till dessa studier har passande litteratur använts, litteratur som ligger 
till grund för både de praktiska och teoretiska studierna. 

Andra viktiga informationskällor har varit Mathias Arbez, Field & logistics manager, 
Mikael Wahlgren, Warehouse manager, Tommy Eriksson, Technical specialist, Arnaud 
Chevalier, District manager Stockholm, samt samtliga arbetsledare vid stockholmskontoret. 
Mathiaz Arbez har även fungerat som handledare på OTIS och har tillsammans med Anders 
Hansson, handledaren på Kungliga Tekniska Högskolan, varit viktiga samtalspartner för oss 
under utvecklingen av denna rapport. 
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Givetvis har även de kunskaper som vi införskaffat oss under vår utbildning på Kungliga 
Tekniska Högskolan samt tidigare arbetslivserfarenheter varit centrala under 
arbetsprocessen, kunskaper som berör områden som Logistik och Supply Chain 
Management. 

 

1.6 Disposition 

Med dispositionsavsnittet vill vi ge läsaren en tydlig överblick av rapportens innehåll och 
underlätta för informationssökning. Rapporten är indelad i olika kapitel som tillsammans 
ger läsaren den information som krävs för att förstå det ämne som presenteras. Inga 
läsanvisningar anges då vi rekommenderar läsaren att studera alla delar av rapporten för 
djupare förståelse. Dock ska givetvis de områden som läsaren finner mer intressanta 
studeras närmare. 

Kapitel 2 – Otis                     
I detta kapitel presenteras företaget Otis, både ur ett globalt perspektiv och utifrån 
organisationen i Sverige. Beskrivningen av den svenska organisationen inriktas i synnerhet 
mot verksamheten i Stockholm. Grundläggande fakta om organisationen presenteras och en 
historisk bakgrund till det problem som rapporten berör ges. De underleverantörer som idag 
har störst betydelse för Otis serviceverksamhet i Stockholm beskrivs även närmare. Kapitlet 
har för avsikt att genom en historisk bakgrund ge läsaren möjlighet att se helheten och sätta 
rapporten i ett större sammanhang. 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram                                      
Analysen och resultatet i denna rapport baseras på en teoretisk referensram som utgår från 
litteratur anpassad för det ämnesområde som berörs. Kapitlet består av den litteratur som vi 
valt som utgångspunkt för denna referensram. Kapitlet delas upp i mindre kapitelavsnitt 
beroende på det intresseområde som belyses och behandlar följande ämnesområden; först 
ges en allmän introduktion till logistikområdet vilket följs av närmare beskrivningar av 
koncepten totalkostnadsanalys och leveransservice. Efter detta följer teorier rörande 
processkartläggning och värdeflödesanalys som är nyttiga verktyg vid ett logistiskt 
förändringsarbete. Avslutningsvis ges en introduktion till hur ett logistiskt förändringsarbete 
bör bedrivas samt en teoretisk beskrivning av vad ett lager har för funktion inom ett 
logistiksystem.  

Den teoretiska referensramen är avgränsad för att passa ämnesområdet för detta 
examensarbete och ska därför inte ses som ett läromaterial inom de områden som 
presenteras. Läsaren hänvisas därför till referenslitteraturen för vidare läsning.     
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Kapitel 4 - Empiriska studier                                        
En utgångspunkt vid utformningen av analys och resultat var utöver den teoretiska 
referensramen de empiriska studierna. I detta kapitel presenteras de empiriska studier som 
genomförts, studier som detaljerat beskriver hur dagens serviceavdelning ser ut och arbetar. 
En noggrann beskrivning av den nuvarande reservdelshanteringen inom verksamheten ges, 
med fokus på interna processer och förutsättningar samt statistik. Samtidigt visas den 
leveransservice Otis idag erbjuder sina kunder vid leverans av reservdelar och kostnaderna 
för den nuvarande reservdelshanteringen presenteras. Kapitlet avslutas med en beskrivning 
av de aspekter inom Otis serviceverksamhet som kunderna idag är mest missnöjda med.  

Kapitel 5 - Resultat och analys                              
I detta kapitel presenteras de resultat och analyser som har utformats baserat på de tidigare 
kapitlen. Viktiga observationer från de empiriska studierna analyseras och ligger till grund 
för utvecklandet av nya logistiska alternativ för Otis reservdelshantering. Dessa alternativ 
beskrivs närmare och jämförs sinsemellan innan ett bästa alternativ fastslås. 

Kapitel 6 – Slutsats och diskussion                                                
I det avslutande kapitlet sammanfattas de slutsatser som vi kommit fram till under arbetet 
med denna rapport. En kritisk diskussion förs angående det arbete som genomförts och en 
handlingsplan i syfte att underlätta för Otis att implementera valt logistikalternativ 
presenteras. Avslutningsvis ges förslag på vidare studier som har framkommit som en följd 
av detta examensarbete. 
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2 OTIS  
För att kunna förstå Otis verksamhet och dess produkter och tjänster kommer detta kapitel 
ge en bakgrund till företaget. Kapitlet innehåller en generell beskrivning av Otis globalt 
samt en beskrivning av företagets verksamhet i Sverige och i Stockholm. Utöver detta 
återfinns en beskrivning av de underleverantörer som har störst betydelse för Otis 
serviceverksamhet och reservdelshantering i Stockholm. En bakgrund till rapportens 
problem ges även i syfte att hjälpa läsaren att sätta problemet i ett större sammanhang.   

Informationen i kapitlet baseras på de berörda företagens egna hemsidor samt samtal med 
nyckelpersoner vid Otis Stockholmskontor. 

 

2.1 Otis globalt 

Otis grundades i USA år 1853 och är idag världens största tillverkare av hissar, rulltrappor 
och rullband. Förutom tillverkning utför Otis installation, modernisering och service av 
hissar, rulltrappor och rullramper. Företagets produkter och tjänster har blivit högt 
uppskattade och sålts till en mängd olika företag i världen. Detta har inneburit att Otis idag 
har runt 61 000 anställda i fler än 200 länder samt 1,7 miljoner hissar och rulltrappor under 
servicekontrakt, där den kontinuerliga driften säkerställs.  

Otis tillhör UTC, United Technologies Corporation, ett av världens 500 största företag med 
en ledande position inom byggsystem och flygindustri. Andra företag inom UTC är bland 
annat Pratt & Whitney, Carrier och Sikorsky där Otis är det näst största företaget inom 
koncernen sett till omsättning. Genom att tillhöra UTC kan Otis att dra nytta av resurser 
inom exempelvis marknadsföring, inköp och produkttester, en fördel som gör det möjligt 
för företaget att erbjuda attraktiva lösningar till sina kunder. Detta är en bidragande orsak 
till att Otis varit inblandat i världsomspännande evenemang som fotbolls VM i Sydafrika, 
där företaget utrustade arenorna och omkringliggande infrastruktur med 137 hissar och 
rulltrappor.  

Otis har liksom branschen i helhet de senaste åren uppvisat vikande försäljningssiffror som 
en följd av den globala finanskrisen som drabbat byggbranschen. Dock har företaget under 
det gångna året globalt uppnått växande rörelseintäkter som en följd av ett framgångsrikt 
besparingsprogram. 

 

2.2 Otis Sverige 

Otis svenska organisation med huvudkontor i Solna har sedan starten på 1970-talet vuxit 
och återfinns idag i de flesta större städer i Sverige. Sedan 1991 har Otis stått för ungefär  
10% av alla nyinstallationen av hissar på den svenska marknaden, en siffra som kan 



  6 
 

jämföras med de största konkurrenterna Kone och Schindler som tillsammans stått för över 
70% av marknaden under samma tidsperiod. Dock bör det noteras att marknaden i Sverige 
växt kraftigt de senaste åren och att Otis svenska organisation genomfört ett antal uppköp 
för att öka sin marknadsandel och växa som organisation. 

Att Otis historiskt inte varit en stor aktör på den svenska marknaden innebär att 
förutsättningarna för företaget i Sverige ser annorlunda ut än på många marknader 
internationellt, där Otis varit en dominerande spelare under lång tid. De uppköp som gjorts 
och det faktum att Otis övertagit många servicekontrakt, och säkerställer driften, av hissar 
som i grunden inte är tillverkade av företaget innebär att ytterst få av de hissar som står 
under kontrakt med Otis i Sverige är egentillverkade. Internationellt ser situationen för det 
mesta helt annorlunda ut, de flesta hissar under kontrakt är egentillverkade.  

I Stockholmsregionen är verksamheten för hissar uppdelad inom tre avdelningar, 
modernisering, nymontage och service. Modernisering innefattar de uppdrag som handlar 
om att tillverka nya hissar till existerande hus och schakt. Arbetet har restriktioner kring 
hissarnas mått och måste helt anpassas till de förutsättningar som råder. Avdelningen för 
nymontage arbetar med att montera hissar i nybyggnationer och har således lite friare 
förutsättningar gentemot moderniseringsavdelningen. Tillverkningen samt paketeringen av 
hissar ämnade för den svenska marknaden görs främst i Europa och hissen skickas sedan 
till arbetsplatsen i kit där alla delar finns med. Service består av att reparera och underhålla 
befintliga hissar. Arbetet innefattar allt från rutinservice, där hissmekaniker utför olika 
moment för att kunna garantera att hissen uppfyller säkerhetskraven och fungerar som 
avsett, till att söka efter fel när en hiss felanmälts av kund. 

Otis outsourcade under sommaren 2010 större delen av sin lagerverksamhet för reservdelar 
i Stockholm till två huvudsakliga underleverantörer, som närmare belyses senare i detta 
kapitel. De anställda hissmontörerna har gått ifrån att direkt kunna hämta ut reservdelar från 
ett lager vid Otis Stockholmskontor i Solna eller en mindre lagerlokal belägen i Älvsjö, till 
att vid behov beställa från underleverantör och slutligen hämta ut delarna vid någon av de 
angivna lokalerna. Senare under hösten 2010 genomförde Otis serviceavdelning i 
Stockholm för första gången någonsin en storskalig kundundersökning rörande 
kundtillfredsställelse som visade att företaget inte lever upp till de mål som fastslagits. 
Företagsledningen har efter att ha tagit del av denna undersökning insett att den förändring 
av reservdelshanteringen som genomförts varit väl drastisk och försämrat företagets 
leveransservice. Därför strävar man nu efter att hitta lösningar för att uppnå en 
kostnadseffektiv reservdelshantering som erbjuder kunderna en högre leveransservice än 
vad som idag är fallet. 
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2.3 Hissmekano 

Hissmekano är idag Otis största underleverantör i Sverige och förser företaget med 
merparten av de reservdelar som Otis behöver för att bedriva sin verksamhet. Hissmekano 
koncentrerar sin verksamhet kring produktion och försäljning av komponenter och 
styrsystem för hissar, och har som mål att kunna erbjuda sina kunder reservdelar till en 
mängd olika hissmodeller genom ett mycket brett produktsortiment. Detta är en av de 
huvudsakliga orsakerna till att Otis har ett mycket nära samarbete med företaget, ett 
samarbete som i framtiden planerar att utökas. Att Otis har blivit en mycket viktig kund för 
Hissmekano märks också tydligt genom att företaget har en representant som enbart arbetar 
med att frågor relaterade till Otis verksamhet.  

Hissmekano som företag grundades 1938 av Samuel Thalin och har sedan dess försett 
kunder inom hissbranschen med produkter och tjänster. Företaget har sitt huvudkontor i 
Täby och omsätter ungefär 45 miljoner kronor per år och sysselsätter 30 personer. Företaget 
har ambitioner att växa och har via köpet av Hisstillverkaren, en leverantör av kompletta 
bärarmar, kommit ett steg närmare att kunna erbjuda helhetslösningar till sina kunder. 
Hissmekano har även ett finskt dotterbolag, tidigare Liftcare Group Oy, som underlättar för 
företaget att vidare expandera inom norden och resterande Europa. 

 

2.4 European Parts Center, EPC 

European parts center, EPC, beläget i Paris är centrallager för framförallt Otis europeiska 
divisioner rörande reservdelar avsedda för företagets egentillverkade modeller av 
transportsystem. Lagret förlades på sin nuvarande plats 1996 och har sedan starten utökats 
från att inneha 11000 artiklar till att idag ha ett utbud av 80000 artiklar och försörja Otis 
verksamhet i 86 länder med reservdelar. 

Otis Sverige gör idag de flesta av sina inköp av reservdelar för service av egentillverkade 
transportsystem från EPC. Dock står som tidigare belysts de egentillverkade hissarna för en 
mindre del av de hissar som står under kontrakt med Otis i Sverige, vilket medför att 
inköpen av reservdelar från Hissmekano idag är mer omfattande än de inköp som görs från 
EPC. 
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3 Teoretisk referensram 
För att utföra en bra analys krävs att den baseras på en passande och korrekt teori. Detta 
avsnitt kommer därför ge läsaren den teoretiska bakgrund som krävs för att förstå de 
koncept som ligger till grund för analysen/resultaten som presenteras senare i denna 
rapport. 

 

3.1 Logistik 

Ämnesområdet för detta examensarbete berör logistik och ett antal av dess ingående delar. 
Av denna anledning kommer läsaren först ges en övergripande introduktion till 
logistikbegreppet.  

Logistik har genom åren beskrivits på flera olika sätt och bland annat setts som läran om 
effektiva materialflöden (Jonsson, et al., 2005). För att kunna leverera produkter och 
tjänster i rätt tid och till rätt pris krävs effektiv styrning av ett företags materialflöden. 
Logistik handlar om materialflödet och de aktiviteter och system som är förknippade med 
detta (Lumsden, 2006). En annan beskrivning av logistik är: 

”Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning och 
lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens 
behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att 
materialflödet ska fungera.” (Aronsson, et al., 2006) 

Målet med logistiken är att uppnå en hög leveransservice på ett kostnadseffektivt sätt. Detta 
genom att ständigt göra förändringar som leder till nya och bättre arbetssätt. Förändringarna 
ska dock ta hänsyn till helhetsperspektivet och inte fokusera på enskilda aktiviteter, utan det 
är den totala leveransservicen som ska höjas till en så låg total kostnad som möjligt 
(Aronsson, et al., 2006). Den logistiska målmixen, se figur 1, beskriver denna problematik 
genom att visa på sambandet mellan de logistiska effektivitetsvariablerna; leveransservice, 
logistikkostnader och kapitalbindning. Målet är inte att optimera en enskild 
effektivitetsvariabel utan istället att sträva efter att uppnå den totalt sett bästa effektiviteten 
(Lumsden, 1998).  
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Figur 1. Den logistiska målmixen som illustrerar sambandet mellan de logistiska 

effektivitetsvariablerna; leveransservice, logistikkostnader och kapitalbindning. 
Detta i syfte att belysa vikten av en helhetssyn vid logistiska förändringar 
(Lumsden, 1998). 

 

Förutsättningarna för att bedriva verksamhet förändras hela tiden som följd av att 
kundernas krav ökar. Det är idag ett måste att kunna erbjuda sina kunder korta ledtider och 
en hög leveransförmåga. Logistiken har en nyckelroll för att uppfylla dessa krav och har 
därför blivit av yttersta vikt för de flesta tillverkande och distribuerande företag (Mattsson 
2002).  

 

3.2 Totalkostnadsanalys 

Ett element inom logistikområdet är totalkostnadsanalysen, ett verktyg som är av stor 
betydelse för detta examensarbete för att kunna jämföra olika logistiska alternativ. 
Följande kapitelavsnitt kommer därför ge läsaren en teoretisk bakgrund till 
totalkostnadsanalysen. 

Vid beslutsfattande rörande logistiska processer är det viktigt att ta hänsyn till logistikens 
totala kostnad. För att kunna ta beslut mellan olika logistiska alternativ behövs underlag för 
hur besluten påverkar kostnaderna för företaget i sin helhet och inte enbart inom skilda 
delar av verksamheten. Genom åren har ett antal olika totalkostnadsmodeller presenterats 
där olika kostnader ingått. Idag har ett antal kostnadsposter identifierats som anses vara 
aktuella i de flesta fall: lagerhållnings-, transport-, lagerhanterings-, administrativa och 
övriga kostnader. Det viktigaste är dock inte att varje kostnad hamnar under exakt rätt 
kostnadspost utan att alla relevanta kostnader tas med i modellen. Varje situation har sina 
egna förutsättningar och det är därför nödvändigt att noggrant avgöra vilka kostnadsposter 
som är väsentliga och kommer påverkas av ett beslut som fattas. För att kunna fatta ett 
beslut krävs därför att det genomförs en noggrann beskrivning av det logistiksystemet som 
avses (Aronsson, et al., 2006). Nedan presenteras de vanligaste kostnadsposterna i en 
totalkostnadsanalys, se figur 2.  
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Figur 2. De vanligaste kostnadsposterna i en totalkostnadsanalys. Tillsammans utgör de 

ett företags totala logistikkostnader. 

 

Lagerföringskostnader - de kostnader som produkter i lager för med sig. Delas upp i 
kostnader för kapitalbindning samt kostnader associerade med risken det innebär att 
lagerföra produkterna. Riskkostnaderna är exempelvis kostnader för inkurans, kostnader för 
svinn och kassationer samt kostnader för försäkringspremier. Alla dessa kostnader är 
beroende av lagerstorleken och ökar ju fler produkter som lagerförs (Aronsson, et al., 
2006).  

Kapitalbindningskostnaden är den alternativkostnad som produkter i lager för med sig och 
beräknas genom att dividera lagrets omsättningsvärde med dess omsättningshastighet 
(Olhager, 2009). Det kapital som krävs för inköp av produkterna binds i lagret istället för 
att finnas tillgängligt för investeringar eller återbetalning av skulder. Kapital som skulle 
kunna användas för att tjäna pengar används istället för att finansiera lagret (Aronsson, et 
al., 2006). Kontroll av lager och lagersaldo är en viktig del i arbetet med att hitta en god 
nivå för det bundna kapitalet. Ett för högt lagersaldo binder mycket kapital medan ett för 
lågt kan resultera i försenade leveranser eller förlorad försäljning (Olhager, 2000).  

Lagerhållningskostnader – består av kostnader för att äga och driva lager. Det kan handla 
om personalkostnader, kostnader för lagerbyggnad och hanteringsutrustning samt 
transportkostnader inom anläggningen. En använd definition är att lagerhållningskostnader 
är de kostnader som är kortsiktigt oberoende av den lagerförda volymen men som ändras 
hastigt då lagernivåerna når vissa brytpunkter (Aronsson, et al., 2006).  
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Transportkostnader – omfattar både kostnader för utförande och administration av 
transporter, det vill säga både transporter mellan företagets egna anläggningar samt till och 
från externa aktörer (Aronsson, et al., 2006). Transportkostnaderna påverkas av en rad olika 
faktorer där en vanlig uppdelning är mellan produkt- och marknadsrelaterade faktorer. 
Produktrelaterade faktorer beror direkt av produktens egenskaper såsom utformning eller 
värde medan de marknadsrelaterade faktorerna framförallt beror av yttre omständigheter 
såsom konkurrenssituationen mellan och inom transportslag (Lambert, et al., 2001).  

Det kanske vanligaste sättet att minska transportkostnaderna är att samordna transporter av 
mindre enheter till större sändningar. Kostnaderna beror av kapacitetsutnyttjandet och 
påverkas därmed av vilken grad som transportfordonen utnyttjas och till vilken nivå som 
lastutrymmet fylls på (Jonsson, et al., 2005).  

Administrativa kostnader - logistik- och lagerhantering innebär en mängd administrativa 
kostnader vilka har sitt ursprung i bland annat ordermottagning, kommunikation vid 
fakturering och löneutbetalning till personal. Här avskiljs dock administrativa kostnader i 
samband med transporter som istället ses som en transportkostnad (Aronsson, et al., 2006).  

Övriga logistikkostnader – kostnader som kan omfatta många områden som 
informationskostnader, emballagekostnader och logistikrelaterade kostnader, kostnader som 
uppstår som en konsekvens av vilka beslut som tas rörande logistiken (Aronsson, et al., 
2006).  

 

3.3 Leveransservice 

Utöver en totalkostnadsanalys krävs en analys av den leveransservice som olika logistiska 
alternativ ger upphov till för att beslut mellan alternativa logistiksystem ska kunna fattas. 
Därav ges läsaren i det följande avsnittet en beskrivning av leveransservicebegreppet. 

Som tidigare beskrivits kretsar logistiken kring att på ett kostnadseffektivt sätt uppfylla 
kundens krav rörande leveransservice. Vid val mellan alternativa logistiklösningar är det 
därför naturligt att inte bara jämföra de totala kostnaderna för de olika alternativen utan 
även de förändrade leveransserviceprestationerna. Risken kan annars vara att ett företag 
som exempelvis lyckas sänka sina lagernivåer och därmed sin totala kostnad inte tar hänsyn 
till konsekvenserna av handlingen. Sänkta lagernivåer leder i många fall till ökade 
leveranstider som i sin tur kan leda till missnöje bland kunderna med följd att de väljer 
andra leverantörer (Jonsson, et al., 2005).  

Begreppet leveransservice brukar normalt beskrivas i form av ett antal 
leveransserviceelement, element som tillskrivs olika vikt beroende på kund eller bransch 
(Aronsson, et al., 2006).  
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Leveranstid - består av tiden från order till leverans och är av stor betydelse då kunden vill 
få sina leveranser så snabbt som möjligt (Persson, et al., 1996). Till leveranstiden kan 
exempelvis administrations-, orderbehandlings-, utleverans- och transporttider räknas 
(Jonsson, et al., 2005).  

Leveranspålitlighet - tillförlitligheten i ledtiden, visar om leveranserna kommer när de 
utlovats. Leveranspålitligheten har fått en allt större betydelse de senaste åren i och med att 
många företag minskar sina lager och buffertar och försöker hålla ett så lågt bundet kapital 
som möjligt. I en sådan situation krävs att leveranserna till företaget sker kontinuerligt och 
med hög pålitlighet för att en god leveranspålitlighet mot kund ska kunna upprätthållas 
(Persson, et al., 1996).  

Leveranssäkerhet - säkerheten i att leverera rätt vara i rätt mängd med rätt kvalitet (Persson, 
et al., 1996).  

Information - utbytet av information mellan kund och leverantör. Leverantören vill tidigt få 
information om kundens efterfrågan, i syfte att kunna planera leveransen, medan kunden 
vill få information om vilken leveransservice som leverantören kan erbjuda (Persson, et al., 
1996).  

Kundanpassning - anpassningsbarheten av leveranserna efter kundens specifika önskemål. 
Kunden kan efterfråga kortare leveranstider, snabbare transporter eller en annan typ av 
märkning än vad som är standard (Persson, et al., 1996).  

Flexibilitet - att kunna anpassa verksamheten efter yttre förändringar. Dessa förändringar 
kan handla om en ändrad efterfrågan från kund men också om konjunktursvängningar eller 
introduktion av nya produkter (Persson, et al., 1996).  

Lagertillgänglighet - andelen order som direkt utan dröjsmål kan levereras till kund. Går 
endast att tillämpa för lagerförda varor (Persson, et al., 1996).  

 

3.4 Processkartläggning 

För att kunna jämföra olika logistiska alternativ krävs dock först att alternativen utarbetas. 
Som utgångspunkt för detta arbete bör den nuvarande verksamheten beskrivas för att 
belysa bristfälliga aktiviteter. Ett vanligt verktyg för denna beskrivning är 
processkartläggning, som behandlas i detta avsnitt. I syfte att ge läsaren en uppfattning om 
vad en processkartläggning är samt hur en sådan kan förbättra en verksamhets inre 
processer följer en beskrivning av den bakomliggande metodiken. Först ges dock en 
närmare beskrivning av vad en process innebär. 

En process kan beskrivas som en serie av aktiviteter som tar in en produkt, tjänst eller 
information och adderar värde för att erbjuda till kunden. Ett företag består således av 
processer som tillsammans skapar den produkt, tjänst eller information som företaget 
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erbjuder till kunden. Företag har däremot sällan en överblick eller större vetskap om vilka 
processer som deras verksamhet består av. Processerna är sällan dokumenterade, 
standardiserade, mätta eller systematiskt förbättrade av processägarna. Det är genom att 
analysera och förbättra processerna inom ett företag som verksamheten kan effektiviseras 
och dess konkurrenskraft ökas (Anjard, 1998).  

Processkartläggning är ett visuellt verktyg för att beskriva hur aktiviteter inom en viss 
process är sammankopplade till varandra. Det finns ett flertal olika tekniker som kan 
användas vid processkartläggning men de har alla det gemensamma syftet att beskriva de 
olika aktiviteter som innefattas av en process och att visa det flöde av material, personer 
eller information som rör sig genom processen (Slack, et al., 2007).  

För ett företag uppnås flera fördelar genom skapandet av processkartor. Processkartor ökar 
kunskapen inom företaget om verksamhetens struktur och ger en bild av hur verksamheten 
ser ut i nuläget. Med hjälp av en processkarta kan processer utvecklas och förbättras genom 
att varje aktivitet inom processerna analyseras och utvärderas i syfte att belysa onödiga 
aktiviteter. Genom att minska antalet aktiviteter i en process kan den både förenklas och 
effektiviseras. En processkarta ger en bild av vilka steg i processen som är viktiga för att 
skapa den slutprodukt som kunden efterfrågar. Kartan ger vägledning till var resurser ska 
tillsättas för att förbättra processen som mest och var någonstans som en förändring 
kommer få störst påverkan för verksamheten i stort (Anjard, 1998). En processkarta belyser 
även hur företagets olika avdelningar kommunicerar och samarbetar. Utifrån kartan kan 
dessa samband analyseras i syfte att belysa dubbelarbete och öka samarbetet personer 
emellan (Vance, 2009).  

Vid upprättandet av en processkarta används ett antal symboler, se figur 3. Syftet är att 
använda vedertagna symboler för att beskriva de ingående aktiviteterna i en process. 

 

 
Figur 3. Allmänt vedertagna symboler som används vid processkartläggning (Slack, et 

al., 2007). 
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Som ett första steg beskrivs processen mycket enkelt där aktiviteterna som ingår i 
processen presenteras kortfattat och generellt. Utifrån en sådan beskrivning kan de 
ingående aktiviteterna brytas ner i mindre delar tills att alla relevanta aktiviteter finns 
beskrivna. Efter att ha kartlagt alla relevanta aktiviteter som beskriver hur verksamhetens 
produkt, tjänst eller information skapas kan de aktiviteter som är onödiga tas bort och på så 
sätt reduceras tiden för processen. Genom att reducera tiden för varje process blir 
verksamheten i stort mer flexibel och kan lättare svara på en ändring i kundefterfrågan 
(Vance, 2009). När väl en process effektiviserats kan de återstående aktiviteterna analyseras 
närmare i syfte att uppnå ett kontinuerligt förbättringsarbete (Anjard, 1998).  

 

3.5 Värdeflödesanalys 

Som komplement till en processkartläggning kan en värdeflödesanalys utformas för att ge 
en bättre bild av den leveransservice som en verksamhet erbjuder sina kunder och vilka 
brister som existerar. I det följande avsnittet ges läsaren bakgrunden samt metodiken för att 
kunna genomföra en värdeflödesanalys. 

Ett värdeflöde är en kedja av aktiviteter som motsvarar en produktionsprocess. 
Aktiviteterna kan delas upp i värdeskapande samt inte värdeskapande, slöseri, en 
uppdelning som definieras utifrån den slutlige kunden. De aktiviteter som skapar värde för 
den slutliga kunden betecknas som värdeskapande, en andel som ständigt ska förbättras i 
förhållande till de aktiviteter som inte skapar värde. Detta kan göras på två sätt, genom att 
optimera den värdeskapande tiden eller genom att förebygga och minska slöseriet (Jones, et 
al., 2003).  

En vanlig metod för att uppnå dessa förbättringar är att genomföra en värdeflödesanalys, en 
metod för att visuellt kartlägga flödet av material och information genom en 
produktionsprocess. Organisationens struktur samt arbetssätt, i olika skeden av processen, 
kartläggs i syfte att identifiera de värdeskapande aktiviteterna samt att upptäcka och 
eliminera slöseri. Metodiken ger möjlighet att tydligt visualisera processen samt identifiera 
problemen och styra verksamheten till att bli mer lean-orienterad (Keyte, et al., 2004).  

Analysen behöver inte utgå från en produkt eller tjänst utan kan vara ett sätt att kartlägga 
stödjande processer som olika typer av informationsflöden. I en värdeflödesanalys läggs 
lika stor vikt vid informationsflöden som vid materialflöden. Om kommunikationsflödena 
kartläggs väl finns mycket goda möjligheter att uppnå stora förbättringar (Keyte, et al., 
2004).  
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En värdeflödesanalys kan brytas ner i fyra huvudsakliga steg: 

1. Identifikation av den nuvarande situationen, hur verksamheten är organiserad idag, 
ett tillstånd som utgör utgångspunkten för att utforma framtida förbättringar (Slack, 
et al., 2007).  

2. Visualisering av det nuvarande värdeflödet i en värdeflödeskarta, både de rent 
fysiska aktiviteterna samt de informationsflöden som krävs. Kartan innehåller 
förutom angivna flöden även den totala ledtiden för processen samt den tid som 
varje aktivitet kräver (Slack, et al., 2007).  

3. Identifikation av problematiken i det nuvarande värdeflödet och utarbetning av 
framtida förbättringsförslag i en ny värdeflödeskarta. En karta som ska ge 
information över hur verksamheten bör vara utformad för att arbetet ska 
effektiviseras och ta större hänsyn till lean principerna (Slack, et al., 2007).  

4. Implementering av de förändringar som det nya värdeflödet innebär. Vanligt är att 
en prioriteringsordning fastställs så att arbetsinsatsen läggs där den gör störst nytta 
(Slack, et al., 2007).  

 

3.6 Förändring av logistikstrukturen 

Med de verktyg som introducerats är det möjligt att genomföra ett logistiskt 
förändringsarbete. För att avgöra hur verktygen ska användas på bästa sätt följs en 
vedertagen modell som presenteras i det följande kapitelavsnittet. 

För att förändra och styra logistiska processer i syfte att uppnå förbättringar rörande det 
huvudsakliga målet inom logistiken, hög leveransservice till låga totala kostnader, krävs 
verktyg i form av exempelvis flödeskartläggning och totalkostnadsanalys. För att uppnå de 
förändringar som eftersträvas krävs dock att verktygen används på ett strukturerad och 
genomtänkt sätt. Inget av verktygen kan ensamt användas för att uppnå en lyckad 
förändring utan de måste sättas in i ett större sammanhang, i en modell (Aronsson, et al., 
2006).  
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Figur 4. En modell som beskriver ett logistiskt förändringsarbete från empiriska 

studier av förutsättningar för en förändring till uppföljning av resultaten av 
en implementering (Aronsson, et al., 2006).  

 

I figur 4 visas en modell över hur ett logistiskt förändringsarbete bör vara utformat. 
Modellen har sin utgångspunkt i att klargöra och analysera den nuvarande situationen och 
de förutsättningar som råder. I detta arbete är det viktigt att en flödeskartläggning utförs för 
att visa hur det nuvarande material- och informationsflödena ser ut samt att relevanta 
nyckeltal utformas, för att det ska vara möjligt att analysera flödena. Dessa nyckeltal bör 
vara såväl flödes- som ekonomiskt relaterade. I samband med dessa aktiviteter ska även 
alternativa logistiklösningar utarbetas. Det är fördelaktigt att flera lösningar utarbetas 
eftersom det annars är lätt hänt att fokus enbart läggs i en riktning. De lösningar som 
utarbetas har sin utgångspunkt i det nuläge som presenterats men kan även påverkas av 
exempelvis tidigare erfarenheter. När ett antal lösningar har arbetats fram jämförs förslagen 
sinsemellan och med nuläget. För att kunna göra detta är det viktigt att samma nyckeltal 
som används för nuläget beräknas för de framtagna alternativen (Aronsson, et al., 2006).  

Utifrån den jämförelse som utförts väljs det logistiska alternativ som anses passar 
verksamheten bäst. I detta val kan utöver de nyckeltal som tagits fram även andra värden 
spela in såsom företagets övergripande strategi. När det slutgiltiga valet är gjort inleds 
processen att genomföra förändringen för att avslutningsvis följa upp de resultat som 
uppnåtts (Aronsson, et al., 2006).  
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3.7 Lager 

Mot bakgrund av det beslut som tagits inom Otis om att outsourca lagerverksamheten ges 
läsaren i det kommande avsnittet en teoretisk beskrivning av vilka fördelar och nackdelar 
som ett sådant beslut kan innebära. En inledande förklaring ges även av vad ett lager har 
för funktion inom ett företags verksamhet. 

Lager är en del inom ett företags logistiksystem vars funktion är att lagra artiklar från dess 
tillkomst tills att de konsumeras, samtidigt som det ger viktig information om statusen hos 
de produkter som lagerförs (Lambert, et al., 2001). Att inneha lager är ett sätt att frikoppla 
den egna verksamheten från leverantörernas leveranser och på så sätt själv kunna påverka 
och upprätthålla den leveransservicenivå som eftersträvas. (Olhager, 2006).  

Den allmänna synen på lager bland företag har de senaste årtiondena varit negativ, där 
framförallt kostnadsperspektivet lyfts fram som det främsta skälet. För att ett lager ska 
fungera krävs personal, utrustning och lageryta vilket kan innebära stora kostnader. Utöver 
detta innebär ett lager att kapital låses upp i form av lagrade varor, kapital som skulle kunna 
använts på annat sätt. Varor i lager kan även leda till riskkostnader som uppkommer till 
följd av exempelvis svinn eller inkurans (Aronsson, et al., 2006).  

Samtidigt anges även kostnadsperspektivet som en anledning till att inneha lager. Lager ger 
möjlighet att hantera större volymer åt gången med stordriftsfördelar som följd och kan vid 
förväntade prisförändringar vara en nödvändighet för att kunna köpa in extra stora volymer 
till ett förmånligt pris (Aronsson, et al., 2006). Förutom kostnadsskäl nämns även 
serviceskäl som en huvudsaklig anledning till att lagerföra varor. Lager gör det möjligt att 
reducera osäkerheten i efterfrågan, produktion och leveranser. Många företag har svårt att 
uppskatta efterfrågan hos kunderna. Detta i kombination med osäkerheter kring 
produktionen och leveranser både hos den egna verksamheten samt hos 
underleverantörerna kan leda till stora brister. Att bygga lager är en säkerhet för att undvika 
dessa brister och fortsatt kunna uppfylla kundernas förväntningar (Lambert, et al., 2001).  
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4 Empiriska studier 

I det följande kapitlet beskrivs den nuvarande serviceavdelningen inom Otis i Stockholm 
och hur arbetet bedrivs kopplat till de förutsättningar som råder. Den reservdelshantering 
som idag återfinns inom verksamheten beskrivs också detaljerat, både rörande processer 
och tillgängliga resurser samt statistik. Beskrivningen kompletteras med information om 
den leveransservice Otis kan erbjuda sina kunder och kostnaden för den nuvarande 
reservdelshanteringen. Avslutningsvis redovisas vilka aspekter som Otis kunder är mest 
missnöjda med inom företagets serviceverksamhet. 

 

4.1 Nuvarande serviceavdelning  

Alla hissar som handhas av Otis står under kontrakt med företaget. Efter att en hiss 
nymonterats eller moderniserats krävs kontinuerlig service för att kunna garantera en god 
säkerhet och drift. Alla kunder som väljer Otis som serviceleverantör tecknar därför 
antingen ett fullservicekontrakt eller ett funktionsservicekontrakt med Otis. I båda dessa 
kontrakt ingår garanterad service av en hiss fyra gånger varje år där hissmontörer går 
igenom och utvärderar hissens funktion utifrån uppställda serviceprotokoll, innehållande 
riktlinjer för servicen. Arbetet är rutinmässigt och montörerna undersöker med 
serviceprotokollen som underlag vilka åtgärder som måste vidtas och om någon del måste 
bytas ut eller uppgraderas. Det som skiljer ett fullservicekontrakt från ett 
funktionsservicekontrakt är att i ett fullservicekontrakt ingår all service som är nödvändig 
för att upprätthålla en god drift och säkerhet, både kostnaden för reservdelar samt arbete 
ingår. I ett funktionsservicekontrakt ingår endast arbetskostnaden för de fyra obligatoriska 
servicetillfällena, kostnaden för delar som måste bytas ut samt arbetskostnader utöver de 
fyra garanterade tillfällena står kunden själv för. För närvarande har Otis ungefär 7000 
hissar under servicekontrakt i Stockholm varav runt hälften är fullservicekontrakt. 

Utöver de kontinuerliga servicetillfällena utförs en gång om året en obligatorisk oanmäld 
besiktning av varje hiss. Ackompanjerad av en av Otis hissmontörer går en extern 
besiktningsman standardiserat igenom hissen angående funktion och säkerhet och delger 
Otis eventuella fel och brister. Utifrån de besiktningsanmärkningar som uppkommer krävs 
vid större brister en fullständig modernisering, alternativt vid mindre problem endast en 
begränsad service som utförs av serviceavdelningen. 

Service omfattar dock inte enbart de reparationer och underhåll som utförs till följd av 
besiktningsanmärkningar eller i form av den kontinuerliga servicen, utan en stor del av 
arbetet handlar om att åtgärda felanmälningar som kommer från kunderna. Det handlar om 
arbete som främst innefattar att söka och identifiera källan till ett fel som kunden upptäckt 
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och åtgärda problemet så fort som möjligt. En begränsad del av arbetet består även av att 
åka ut på larm för att släppa ut folk som fastnat i någon av företagets kontrakterade hissar. 

De 57 hissmontörer som är verksamma inom serviceavdelningen i Stockholm leds av 
arbetsledare som distribuerar arbetsuppdrag samt ansvarar för all administration kopplad till 
montörernas arbete. Otis serviceverksamhet har i dagsläget fem arbetsledare där fyra 
stycken ansvarar för det som internt kallas ”Felsökning” och den femte ansvarar för 
”Reparation”. Förhållandet mellan dessa enheter är att mekanikerna verksamma inom 
Reparation har ansvar för de mer omfattande arbetena. Felsök är först ut på plats vid en 
felanmälan för att kartlägga problematiken. Om montören märker att arbetet är omfattande 
vidarebefordras jobbet till Reparation, en gränsdragning som normalt görs om arbetet 
beräknas ta mer tid än två timmar att utföra. Samma rutiner gäller vid den kontinuerliga 
servicen samt vid arbete som måste utföras till följd av besiktningsanmärkningar. Utöver 
denna övergripande uppdelning delas även montörerna och arbetsledarna verksamma inom 
Felsök in i de geografiska regionerna Norr, Söder och City samt enheten Key Account, som 
innefattar hissar tillhörande större kunder inom flera regioner. Varje hissmontör har ansvar 
över ett antal specifika hissar inom sin region eller enhet och arbetet sker därför efter 
förutbestämda rutter. Enheten Reparation har ingen övergripande uppdelning i olika 
geografiska områden men varje hissmontör ansvar även här över ett bestämt antal hissar. 
För att minimera restiderna har man därför försökt förlägga varje rutt till ett avgränsat 
geografiskt område. Samtliga uppdelningar är gjorda med syfte att minska transportbehovet 
för mekanikerna och underlätta för arbetsledarna. Ingen hänsyn har tagits till olika hisstyper 
vid uppdelningarna utan varje hissmontör ansvarar för olika hissmodeller med skilda krav 
och förutsättningar. 

Samtliga arbetsledare och alla montörer utom de som arbetar i södra Stockholm har 
huvudkontoret i Solna som utgångspunkt för sitt arbete. Huvudkontoret har blivit en 
naturlig samlingsplats för montörerna både på grund av möjligheten att träffa arbetsledarna 
men även på grund av att merparten av alla reservdelar som beställs levereras till samma 
byggnad, ett förfarande som kommer beskrivas närmare i kommande kapitelavsnitt. 
Montörerna som arbetar i södra Stockholm har dock en egen samlingslokal belägen i 
Älvsjö dit också beställda reservdelar levereras och montörerna befinner sig därför sällan 
på kontoret i Solna. De flesta montörer börjar sina arbetsdagar klockan 07:00 vid någon av 
samlingslokalerna och det är även vanligt att många avslutar arbetsdagen där klockan 
16:00. 

I figur 5 illustreras de adresser med hissar som ingår i de geografiska regionerna Norr, 
Söder och City och i figur 6 illustreras de adresser som ingår i enheten Key Account. Som 
går att utläsas ur bilderna är merparten av alla hissar tillhörande Key Account, City och 
Norr belägna inom en radie av 10 km från lokalen i Solna och merparten av alla hissar 
tillhörande region Söder belägna inom en radie av 10 km från lokalen i Älvsjö. 
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Figur 5. Karta över de adresser med hissar som ingår i de geografiska regionerna Norr, 

Söder och City, samt regionernas lagerlokaler i Solna och Älvsjö (Otis).  

 
Figur 6. Karta över de adresser med hissar som ingår i enheten Key Account, samt 

enhetens lagerlokal i Solna (Otis).  
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4.2 Nuvarande reservdelshantering 

Otis genomförde under 2010 en fullständig outsourcing av sin lagerverksamhet rörande 
reservdelar. Merparten av de reservdelsmodeller som tidigare lagerfördes i lagerlokalen i 
Solna samt i lokalen i Älvsjö beställs numera vid kundbehov av Hissmekano, se avsnitt 2.3, 
Hissmekano, en underleverantör i Täby. Detta berör främst de reservdelsmodeller som kan 
kopplas till de kontrakt som Otis övertagit från andra hisstillverkare, kontrakt som idag står 
för merparten av Otis serviceverksamhet. Reservdelsmodeller som hör till Otis 
egentillverkade hissar finns inte heller i lager internt längre. Detta handlar om delar som 
idag vid kundbehov oftast beställs från Otis europeiska divisions huvudlager EPC i Paris, 
se avsnitt 2.4, European Parts Center, EPC. 

De omfattande lager som tidigare fanns innehöll tillsammans över 1600 reservdelsmodeller 
och motsvarade en kapitalbindning för företaget på ungefär 13 miljoner kronor. Lagren gav 
hissmontörerna möjligheten att vid behov själva hämta lämpliga reservdelar. För att hålla 
koll på lagernivåerna utfördes manuella kontroller och därifrån avgjordes vilka 
reservdelsmodeller som behövde beställas. Beställningar samt hanteringen av reservdelarna 
utfördes och administrerades i Solna av lagerpersonalen och i Älvsjö av hissmontörerna 
själva. 

Efter att lagren lagts ut på entreprenad ser den nuvarande reservdelshanteringen helt 
annorlunda ut. Idag sker merparten av beställningarna av reservdelar direkt från 
Hissmekano eller EPC. Vid ett arbetsuppdrag får berörd hissmontör en arbetsorder från sin 
arbetsledare som i stora drag innehåller en arbetsbeskrivning, hissens adress samt 
kontaktuppgifter till kunden. Varje arbetsorder är specifik för en enskild kund och kopplas 
även till ett specifikt objekt, i form av en enskild hiss. När en montör erhållit en arbetsorder 
tar sig montören i fråga till rätt arbetsplats i sin egen servicebil, som varje montör 
personligen ansvarar för, innehållande verktyg samt det mest grundläggande 
förbrukningsmaterialet. Om det på plats visar sig att delar måste bytas ut krävs att en 
korrekt arbetsorder innehas för att ett inköp av reservdel ska kunna genomföras. Vid 
beställning krävs ett rekvisitionsnummer, rek-nummer, för att det ska vara möjligt att 
kreditera underleverantören. För att ett rek-nummer ska kunna genereras krävs en giltig 
arbetsorder som kan kopplas till en enskild kund och ett objekt. Vid en korrekt beställning 
kommer efter varierande tidsperioder beställd reservdel till lagret i Solna alternativt, för 
montörer arbetande i södra Stockholm, till den mindre lagerlokalen i Älvsjö. 

I de följande figurerna, 7 och 8, visas processkartorna över de två huvudsakliga processerna 
som identifierats för reservdelshanteringen inom Otis serviceavdelning, från att ett behov 
hos kunden upptäcks och beslut tas om beställning av reservdel tills att montering av 
reservdel sker hos kund. Processkartorna kommer att beskrivas ingående i senare kapitlet 
och därför rekommenderas läsaren att inte lägga för mycket uppmärksamhet vid dem i detta 
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skede. Gå istället tillbaka till kartorna under den fortsatta läsningen för att klargöra 
samband mellan olika aktiviteter. 
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Figur 7.   Processkarta över Otis reservdelshanteringen vid beställning av reservdel med handdator. 
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    Figur 8.   Processkarta över Otis reservdelshanteringen vid beställning av reservdel via telefonsamtal. 
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4.2.1 Arbetsorder  

Som tidigare berörts är en förutsättning för att en beställning av reservdel ska kunna 
genomföras att en korrekt arbetsorder innehas. Varje beställning som görs är kopplad till en 
specifik arbetsorder och kan på så vis spåras till en viss hiss och kund. Det går att likna en 
arbetsorder vid en informationskälla som både ger den enskilde hissmontören och de 
ekonomiskt ansvariga inom organisationen nödvändig information. En arbetsorder ger 
montören en korrekt arbetsbeskrivning och adressuppgifter till den hiss som berörs medan 
ekonomiavdelningen i fall av ett funktionsservicekontrakt kan identifiera vilken kund som 
ska faktureras vad. En arbetsorder har även en viktig funktion vad gäller uppföljning av 
vilka åtgärder som gjorts kopplat till varje hiss. 

En arbetsorder kan ha alltifrån en till flera beställningar kopplade till sig, från en och 
samma leverantör eller flera, se figur 9. Varje beställning kan i sin tur vara på en eller flera 
reservdelsmodeller. 

 

 
Figur 9. Förhållandet mellan arbetsorder och beställning av reservdel. Till varje 

arbetsorder kan varierande antal beställningar från olika underleverantörer 
kopplas. Varje beställning kan i sin tur vara på en eller flera olika 
reservdelsmodeller. 
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reservdel Y  
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  26 
 

4.2.2 Beställningsprocessen 

Det nuvarande systemet för beställning av reservdelar, när väl en arbetsorder erhållits, inom 
Otis är relativt komplext och delas med fördel in i två huvudsakliga processer. Skillnaden 
mellan dessa processer kan identifieras med utgångspunkt i hur beställningen görs rent 
fysiskt, beställningar av reservdelar med handdator eller via telefonsamtal. Det är just dessa 
skillnader inom beställningsaktiviteten som gjort att en uppdelning av 
reservdelshanteringen i två processer och processkartor, figur 7 och figur 8, är nödvändig. 

Beställning av reservdel med handdator                                         
Alla hissmontörer inom Otis är idag utrustade med handdatorer som är direkt kopplade till 
Concorde, Otis affärssystem, vilket gör det möjligt att ta emot arbetsorders samt att lägga 
beställningar av reservdelar i handdatorerna. I handdatorn återfinns listor över de 
reservdelar som går att beställa från Hissmekano och EPC, listor innehållande NPC-
nummer, Otis interna reservdelsnummer, samt korta textbeskrivningar över de olika 
reservdelsmodellerna, se figur 10. 

 

 
 

Figur 10. Lista i handdatorn över reservdelsmodeller som kan beställas. Art. nr. i 
figuren representerar reservdelsmodellens NPC-nummer (Hissmekano). 

 

Ett flertal hissmontörer har uttryckt sitt missnöje över att denna information inte räcker för 
att identifiera de reservdelsmodeller som behöver beställas. Den huvudsakliga kritiken är 
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att det varken återfinns några tydliga bilder över reservdelsmodellerna eller utförliga 
textbeskrivningar, en brist som lett till att ett flertal montörer väljer bort handdatorerna som 
beställningsverktyg. Dock håller Otis för närvarande på att utveckla en utförlig katalog över 
olika reservdelsmodeller från Hissmekano och EPC som ska tillgodose dessa behov och 
underlätta för montörerna att använda handdatorerna. 

Vid beställning väljs NPC-nummer i handdatorn av montören och sedan specificeras antalet 
av den valda reservdelsmodellen samt det aktuella arbetsordernumret, se figur 11, innan 
beställningen vidarebefordras till berörd arbetsledare i Concorde. 

 

 
Figur 11.  Beställningsmeny i hissmontörernas handdatorer (Hissmekano). 

 

Beroende på beställningens storlek har arbetsledarna en övervakande funktion. Vid 
beställningar över 2000 SEK från Hissmekano krävs en manuell bekräftelse i Concorde 
från arbetsledaren för att beställningen ska tilldelas ett rek-nummer och automatiskt 
vidarebefordras till underleverantören. Om beställningen är avsedd för EPC måste 
arbetsledaren generera ett rek-nummer i Concorde och lägga in all information i 
beställningssystemet avsett för EPC, Liftmall. 

Vid en beställning under 2000 SEK sker ingen manuell kontroll av arbetsledaren utan 
beställningen tilldelas ett korrekt rek-nummer automatiskt innan den skickas vidare. Om 
beställningen berör Hissmekano skickas den direkt vidare till underleverantören medan en 
beställning som är avsedd för EPC vidarebefordras till Otis lagerpersonal. Lagerpersonalen 
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hämtar ur Concorde den information som krävs för att göra en beställning mot EPC i 
Liftmall. 

Beställning av reservdel via telefonsamtal                              
Eftersom ett antal hissmontörer väljer bort handdatorn som beställningsverktyg görs 
fortfarande ett flertal beställningar via telefonsamtal. När en mekaniker vill göra en 
beställning från Hissmekano ringer personen sin arbetsledare för att få ett rek-nummer, som 
alltid genereras av arbetsledaren i Concorde. För att kunna göra detta krävs att 
arbetsledaren registrerar beställningen i Concorde med hjälp av ett korrekt 
arbetsordernummer samt information om vad som ska beställas. När rek-numret har 
genererats och förmedlats till montören tar denne själv telefonkontakt med Hissmekano för 
att slutgiltigt lägga beställningen. 

Vid beställning från EPC tar mekanikern på samma sätt telefonkontakt med sin arbetsledare 
som registrerar beställningen och genererar ett rek-nummer i Concorde samt lägger en 
beställning i Liftmall. Alternativt tar mekanikern i utgångsläget telefonkontakt med 
lagerpersonalen som kan göra beställningen i Liftmall. Dock måste lagerpersonalen i denna 
situation få beställningen godkänd av berörd arbetsledare. Lagerpersonalen behöver därför 
ett rek-nummer av rätt arbetsledare och registrerar därför beställningen i Concorde för att 
vidarebefordra den till arbetsledaren. I Concorde kan arbetsledaren tilldela beställningen 
det rek-nummer som lagerpersonalen behöver för att göra den slutgiltiga beställningen i 
Liftmall. 

 

4.2.3 Hantering av inkommande leveranser 

Varje dag klockan 07:00 hämtas reservdelar orderlagda av Otis från Hissmekanos lokaler i 
Täby av den kontrakterade budfirman Förlängda armen. Reservdelarna kommer normalt till 
lagret i Solna klockan 08:00 och till samlingslokalen i Älvsjö klockan 09:00. Vid ankomst 
till lagret i Solna tas reservdelarna emot av lagerpersonalen, som har till uppgift att 
registrera de artiklar som mottas. Varorna placeras därefter på hyllor vid entrén till lagret 
för att lätt kunna hämtas upp av montörerna. Den arbetsstyrka av montörer som utgår från 
Älvsjö har själva ansvaret för att ta hand om de reservdelar som anländer till den 
gemensamma lokalen. Ingen personal tar emot de artiklar som levereras utan budfirman har 
egen nyckel till lokalen för att kunna lämna av varorna. Montörerna har sedan själva 
ansvaret för att registrera reservdelarna. 

Orderlagda reservdelar från EPC skickas med DHL, en budfirma som ansvarar för alla 
leveranser från EPC i Europa, och kommer till lagerlokalen i Solna klockan 08:00. Inga 
leveranser från EPC sker direkt till lagerlokalen i Älvsjö utan montörerna som arbetar i 
södra Stockholm är tvungna att åka till Solna för att hämta upp de reservdelar som beställts. 
Alla montörer har själva ansvaret för att hämta ut de reservdelar som beställts och ingen 
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information ges när en beställning levererats till någon av de interna lokalerna. Dock är de 
allra flesta montörer medvetna om vilka leveranstider som gäller för olika 
reservdelsmodeller och när en beställd reservdel är möjlig att hämtas upp. 

 

4.2.4 Förutsättningar för intern lagerföring 

Rent utrymmesmässigt finns fortfarande mycket goda möjligheter att bedriva 
lagerverksamhet för reservdelar i lagerlokalen i Solna. Fortfarande förfogar Otis över 
merparten av den förvaringsutrustning samt hela den lageryta som krävdes för den tidigare 
lagerverksamheten i egen regi. Förvaringsutrustningen består bland annat av hyllor som 
sedan outsourcingen inte nyttjas, se figur 12. 

 

 
Figur 12. Hyllor för förvaring i lagerlokalen i Solna. 

 

Tanken när lagret outsourcades var att hyra ut den lageryta som blev tillgänglig men ännu 
har inget kontrakt med någon hyresgäst tecknats. I figur 13 nedan illustreras hur det 
nuvarande lagret i Solna är utformat, en bild där även ytor använda för lagerverksamhet 
kopplade till avdelningarna modernisering och nymontage ingår. Anledningen till detta är 
att ge läsaren en bild av vilka förutsättningar som råder och tydligt visa vilka lediga 
lagerytor som existerar. Figuren illustrerar även de lagerytor som går att koppla till 
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reservdelshanteringen inom ramen för serviceavdelningen i Stockholm, vilket idag 
motsvarar en yta på runt 90 m2 av den totala lagerytan på 1300 m2. 

 
Figur 13. Planritning över lagerlokalen i Solna. Ytor som används kopplat till 

serviceavdelningens reservdelshantering har markerats röda (Otis). 

 

Utöver dessa lagerytor finns lagermöjligheter i lokalen i Älvsjö som omfattar 20 m2 samt i 
bilarna som alla montörer förfogar över. Hela lagerlokalen i Älvsjö används idag för 
hantering av reservdelar kopplade till Otis serviceverksamhet men det finns trots detta goda 
förvaringsmöjligheter för ytterligare reservdelar med lediga hyllor och ställningar.  

Vad gäller servicebilarna används idag två bilmodeller av olika storlekar inom Otis 
serviceavdelning. Den mindre modellen som huvudsakligen används av hissmontörerna 
verkande inom Felsökning har en lastvolym på 3 m3 medan den större modellen framförallt 
använd av montörer verkande inom Reparation har en lastvolym på 5 m3. Båda 
bilmodellerna är utrustade med förvaringsutrustning i form av lådor och ställningar som ger 
möjligheten till viss lagerföring. Detta är viktigt eftersom miljön i bilarna förändras efter de 
yttre omständigheterna, då inget system för kontinuerlig uppvärmning i lastutrymmet 
existerar, och på vintern kan det exempelvis bli blött och fuktigt vilket gör tillslutbara 
förvaringsmöjligheter fördelaktigt. Hur den nuvarande förvaringen av verktyg och 
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förbrukningsmaterial i bilarna är organiserad är helt upp till den enskilde hissmontören och 
inga standardiserade förvaringsrutiner existerar. 

I figur 14 och 15 illustreras de två bilmodellerna samt de förvaringsmöjligheter som 
återfinns.  

 

 
Figur 14. Den mindre bilmodellen inom Otis serviceavdelning med en lastvolym på 3 m3. 

Bilderna till höger visar bilmodellens tillgängliga förvaringsutrustning. 

 

 
Figur 15. Den större bilmodellen inom Otis serviceavdelning med en lastvolym på 5 m3.   

Bilderna till höger visar bilmodellens tillgängliga förvaringsutrustning. 

 

4.2.5 Nuvarande leveransservice 

Som beskrivits i avsnitt 3.3, Leveransservice, kan ett företags leveransservice delas in i ett 
antal element som tillskrivs olika vikt beroende på kund och bransch. Med utgångspunkt i 
dessa element kan Otis leveransservice kopplat till företagets reservdelshantering beskrivas 
närmare för att ge en bild av kundernas situation. 
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Figur 16 nedan är en värdeflödeskarta som visar informations- och materialflöden kopplade 
till Otis reservdelshantering. Kartan ger en gemensam och förenklad bild av de två 
komplexa processer som tidigare beskrivits för Otis reservdelshantering, se figur 7 och 
figur 8, och visar aktivitetstiderna genom hela värdeflödet, från beställning av reservdel tills 
att delen monteras hos kund, det vill säga leveranstiden. Leveranstiderna för de två 
processerna är i princip identiska och varierar från 24 timmar upp till över tre veckor, 
framförallt beroende på vilken reservdelsmodell som beställs. De aktiviteter som i 
dagsläget tar de längsta tiderna i anspråk är reservdelshanteringen kopplat till 
underleverantören, från att inkommande order av reservdel tas emot till att reservdelen 
levereras till Otis, samt tiden som reservdelen lagras internt hos Otis, från att delen 
ankommer till Otis lager tills att den hämtas upp av hissmontören för montering hos kund. 
EPC har idag en uttalad strävan att en beställning ska finnas hos Otis 24 timmar efter att en 
order inkommit till dem, medan leveranstiderna för beställningar från Hissmekano som 
regel varierar från 24 timmar till tre veckor beroende på reservdelsmodell. 
Beställningstiderna kan dock vara både längre och kortare än de målvärden som anges 
beroende på lagernivåerna hos de två underleverantörerna samt när under dagen som en 
beställning görs av den enskilda montören. Tiden som en reservdel befinner sig i lager hos 
Otis varierar som regel mellan 0-5 timmar. Även här existerar enskilda avvikelser men vi 
har i båda dessa fall valt att utgå från de tider som erfarenhetsmässigt visat sig ge den bästa 
bilden av den nuvarande situationen. 

  
 

Figur 16. Värdeflödeskarta över reservdelshanteringen inom Otis serviceverksamhet. 



  33 
 

Eftersom Otis inte har några fastslagna tider för när en reservdel ska vara utbytt efter att ett 
fel identifierats är det omöjligt att utvärdera tillförlitligheten i leveranstiden, 
leveranspålitligheten mot kund. Detta är ett faktum som även påverkar informationsutbytet 
med kunden. För kunden är det viktigt att i ett tidigt stadium veta vilken leveransservice 
som kan erbjudas och då det idag är svårt för kunden att i god tid få information om när en 
leverans ska äga rum finns stora brister inom detta område. Som situationen ser ut idag 
finns ingen rutin för att informera företagets kunder om beräknad tidsåtgång för ett 
reservdelsbyte, utan det är upp till den enskilde kunden att själv försöka skaffa sig denna 
information. Idag existerar inte heller något system som i realtid kan ge Otis information 
om underleverantörernas lagernivåer. Därmed blir det svårt att tidigt ge företagets kunder 
information om leveranser beräknas bli försenade på grund av att vissa reservdelsmodeller 
inte finns i lager hos underleverantörerna  

Genom att outsourca lagerverksamheten har Otis lagertillgänglighet blivit obefintlig, inga 
reservdelar kan direkt levereras till slutkunden när behov uppstår. Att inte ha något internt 
lager får även till följd att kundanpassningen och flexibiliteten i stort blir lidande. Eftersom 
leveranstiden som lägst är runt 24 timmar, för merparten av de reservdelsmodeller som 
beställs, blir det svårt för Otis att exempelvis anpassa ledtiden efter olika kunders specifika 
behov. Kunder med krav på direktleverans har svårt att få sina behov uppfyllda. 
Flexibiliteten vad gäller att kunna följa konjunktursvängningar och andra 
efterfrågesvängningar påverkas som det ser ut idag endast av underleverantörernas förmåga 
att leverera. Istället för att Otis som tidigare kunde påverka lagernivåerna internt är detta 
numera helt och hållet en fråga för underleverantörerna. Om antalet hissar som står under 
kontrakt med Otis skulle öka markant i framtiden kan leveransservicen sjunka, om 
underleverantörerna inte kan tillgodose kraven från marknaden, samtidigt som Otis skulle 
ha svårt att påverka utvecklingen. 

För företagets leveransservice i form av leveranssäkerhet har dock inga större brister 
identifierats, det är väldigt ovanligt att kunderna inte får rätt reservdelsmodeller monterade 
i rätt mängd och med rätt kvalitet. Däremot inträffar med jämna mellanrum att felaktiga 
delar levereras från underleverantörerna men detta påverkar inte kunderna ur 
leveranssäkerhetssynpunkt. Hissmontörerna kontrollerar som regel de reservdelar som 
mottas innan montering sker hos kund. 

 

4.3 Beställningshistorik från Hissmekano och EPC 

Nedan presenteras statistik över beställningshistoriken av reservdelar från Hissmekano och 
EPC. Statistiken baseras på en tremånadersperiod då äldre beställningshistorik inte funnits 
tillgänglig från leverantörerna. Otis har själva inget system för att föra statistik över gjorda 
beställningar från enskilda leverantörer och statistiken har därför hämtats direkt från 
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underleverantörerna. Statistiken gör det möjligt att studera det beställningsmönster som 
uppstått som en konsekvens av outsourcingen av lagerverksamheten sommaren 2010. 

Under månaderna december 2010 samt januari och februari 2011 gjordes det totalt          
961 beställningar från Hissmekano och EPC tillhörande 716 arbetsorder. Av beställningarna 
gjordes 722 från Hissmekano på totalt 1705 antal artiklar till ett värde av 289 338 SEK. 
Beställningarna som gjordes under perioden var på 222 olika reservdelsmodeller där en 
tredjedel av alla beställningar var på fem av dessa, se figur 17. Värdet av beställningarna 
från Hissmekano på de fem mest beställda reservdelsmodellerna var 46 900 SEK, eller 16 
procent av det totala värdet av alla beställningar från Hissmekano under perioden. 

 

 
Figur 17. Fördelningen av de fem mest frekvent beställda reservdelsmodellerna från 

Hissmekano under en tremånadersperiod. Observerad period sträcker sig från 
december 2010 till februari 2011. 

 

Från EPC gjordes det under samma period 239 beställningar på totalt 599 antal artiklar till 
ett värde av 35 806 SEK. Dessa beställningar var fördelade på 79 olika reservdelsmodeller. 

De fem mest beställda reservdelsmodellerna motsvarade 60 beställningar, eller 25 procent 
av alla beställningar gjorda från EPC, se figur 18. Värdet av beställningarna från EPC på de 
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fem mest beställda reservdelsmodellerna var 4 095 SEK, eller 11 procent av det totala 
värdet av alla beställningar från EPC. 

 

 
Figur 18.  Fördelningen av de fem mest frekvent beställda reservdelsmodellerna från EPC 

under en tremånadersperiod. Observerad period sträcker sig från december 
2010 till februari 2011. 

 

4.4 Besiktningsanmärkningar 

På varje hiss som står under servicekontrakt med Otis utförs årligen en besiktning av en 
extern certifierad besiktningsman. Hissens funktion och säkerhet gås igenom utifrån 
uppställda protokoll och varje fel som upptäcks rapporteras.  

Vid en besiktningsanmärkning som av besiktningsmannen ansetts kunna utgöra en fara för 
allmänheten bestäms en tid för en ombesiktning då felet ska vara åtgärdat. Ägaren till den 
berörda hissen har fram till ombesiktningen på sig att åtgärda felet, annars väntar böter. Otis 
har ansvaret inför hissägaren att åtgärda de brister som uppkommit men det är ägaren själv 
som i slutänden får ta de ekonomiska konsekvenserna om bristerna kvarstår. 
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Idag sker besiktningar av de hissar som står under servicekontrakt med Otis främst av 
inspektionsföretaget Inspecta och teknikkonsultföretaget ÅF. Nedanstående figurer visar de 
vanligaste besiktningsanmärkningarna för de besiktningar som genomfördes av Inspecta, 
figur 19, under perioden 2010-08-01 till 2011-03-01, och ÅF, figur 20, under perioden 
2011-01-01 till 2011-03-03. 

 

 
Figur 19. Samtliga besiktningsanmärkningar på Otis kontrakterade hissar rapporterade 

av Inspecta från första augusti 2010 till första mars 2011(Otis). 
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Figur 20. Samtliga besiktningsanmärkningar på Otis kontrakterade hissar rapporterade 

av ÅF från första januari till tredje mars 2011 (Otis). 
 

4.5 Nuvarande logistikkostnader  

Nedan beskrivs de relevanta kostnadsposter som dagens reservdelshantering medför. 
Kostnaderna och har delats upp med kapitel 3.2, Totalkostnadsanalys, som bakgrund i 
följande poster: 

• Lagerföringskostnader 

- Kapital- samt riskkostnader 

• Lagerhållningskostnader 

- Personalkostnader, registrering av inkommande leveranser 

- Hyres- och driftkostnader 

• Transportkostnader 

- Fraktkostnader 

- Personalkostnader, biltransport för upphämtning och utkörning av reservdel 
till hiss 
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- Leasingkostnader 

- Bensinkostnader 

• Administrativa kostnader 

- Personalkostnader, lägga beställningar  

- Personalkostnader, fakturahantering 

 

Kostnaderna för varje aktivitet i logistikkedjan, se figur 21, redovisas och det underlag som 
ligger till grund för kostnadsberäkningarna presenteras. Samtliga kostnadsberäkningar 
återfinns i detalj i bilaga 10 och kostnaderna är beräknade per kvartal. 

 

 
Figur 21. Relevanta kostnadsposter inom Otis logistikkedja utplacerade efter var i 

kedjan de uppstår. 
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Lagerföringskostnader 

Kapital- samt riskkostnader                    
På grund av att Otis betalar beställda reservdelar via faktura som i regel betalas 30 dagar 
efter beställning binds inget kapital i den interna lagerföringen. De reservdelar som 
ankommer till de egna lagerlokalerna har som regel för länge sen monterats hos kund när 
betalning sker. Därav finns det idag inga kapitalkostnader i samband med den interna 
lagerföring som fortfarande återfinns inom verksamheten. 

Reservdelarna som ankommer till någon av Otis lagerlokaler hämtas normalt ut av 
hissmontörerna inom en 5-timmarsperiod och därför är den kontinuerliga lagernivån väldigt 
liten. Detta får till följd att riskkostnaderna blir försumbara vilket leder till att inga 
relevanta lagerföringskostnader identifieras för dagens reservdelshantering. 

Lagerföringskostnader = 0 SEK 

 

Lagerhållningskostnader 
Lagerhållningskostnader består av kostnader associerade med att äga och driva 
lagerbyggnaderna i Solna och Älvsjö. Dessa kostnader består huvudsakligen av 
hyreskostnader för de två lagerlokalerna. Utöver dessa kostnader tillkommer 
personalkostnader för att registrera de reservdelar som ankommer till de två lagerlokalerna. 

Personalkostnader, registrering av inkommande leveranser                                   
Tiden som det tar för lagerpersonalen att registrera reservdelar tillhörande en beställning 
har genom empiriska studier uppskattats till 5 min. Sammanlagt har 961 beställningar på ett 
kvartal identifierats från Hissmekano och EPC och lönekostnaderna för Otis har genom 
samtal med ekonomiansvariga fastslagits till att i medeltal vara 375 SEK/timme. 
Personalkostnaderna för registrering av inkommande leveranser beräknas därmed till 
30 000 SEK per kvartal. 

Hyres- och driftkostnader                  
Otis betalar idag en årlig hyreskostnad på 1 200 SEK/m2 för lagerlokalen i Solna, se figur 
13. Lokalen är på 1300 m2 vilket innebär en hyreskostnad på 1 560 000 SEK per år och 
390 000 SEK per kvartal. Den lageryta som kan hänföras till serviceavdelningens 
reservdelshantering uppgår till 90 m2. Detta motsvarar en hyreskostnad som kan kopplas till 
serviceavdelningens reservdelshantering på 27 000 SEK per kvartal. 

Lagerlokalen i Älvsjö är på 20 m2 med en årlig hyreskostnad på 1 200 SEK/m2, vilket 
innebär en hyreskostnad på 24 000 SEK per år och 6 000 SEK per kvartal. Hela lagerytan 
används av serviceavdelningen för hanteringen av reservdelar vilket medför att hela 
hyreskostnaden på 6 000 SEK kan kopplas till serviceavdelningens reservdelshantering. 
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De totala hyres- och driftkostnaderna uppgår därmed till 33 000 SEK per kvartal. 

Lagerhållningskostnader = 63 000 SEK 

 

Transportkostnader 
Transportkostnaderna består dels av fraktkostnader för transport av reservdelar från 
leverantör till lagret i Solna eller lagerlokalen i Älvsjö. Utöver dessa kostnader tillkommer 
kostnaderna för att hämta upp och transportera reservdelar från de egna lagerlokalerna ut 
till kund för montering. De kostnader som identifierats för denna aktivitet är 
personalkostnader, leasingkostnader av servicebilar samt bensinkostnader. 

Fraktkostnader 
Från Hissmekano skickas beställningar genom budföretaget Förlängda armen som tar betalt 
per leverans och inte per artikel skickad. För leverans till Solna blir priset 250 SEK och om 
leveransen ska vidare till Älvsjö blir kostnaden 350 SEK. Eftersom de absolut flesta 
leveranser går både till lagret i Solna samt till lagerlokalen i Älvsjö beräknas alla 
fraktkostnader till 350 SEK per leverans. Ur beställningshistoriken har dagliga leveranser 
identifieras och därmed baseras fraktkostnaderna per kvartal på 64 leveranser, det vill säga 
antalet arbetsdagar under ett kvartal. Den totala fraktkostnaden per kvartal för leveranser 
från Hissmekano uppgår till 22 000 SEK. 

Fraktkostnaderna för beställda reservdelar från EPC är inkluderade i priset och utgör 10% 
av priset för varje artikel. De totala fraktkostnaderna per kvartal för leveranser från EPC 
uppgår till 4 000 SEK, baserat på priserna för de reservdelar som kan kopplas till de       
239 beställningar som identifierats från EPC under perioden. 

Personalkostnader, biltransport för upphämtning och utkörning av reservdel till hiss 
Genom att granska de adresser med hissar som ingår i de geografiska regionerna Norr, 
Söder och City samt enheten Key Account, som tillsammans delar in hissmontörerna 
verkande inom Felsökning, är det möjligt att få en uppfattning om transporttiderna av 
reservdelar från de egna lagerlokalerna i Solna och Älvsjö till kundernas hissar. Som det 
framgår i figur 5 och i figur 6 ligger de allra flesta adresser med hissar inom en radie av 10 
km från någon av de egna lagerlokalerna, varav en god uppskattning av den genomsnittliga 
transporttiden bör vara 40 min för att hämta upp reservdel vid lagerlokal och transportera 
delen till kundens hiss för montering. Denna uppskattning är även är rimlig för montörer 
verkande inom Reparation som arbetar med samma hissar som Felsök inom geografiskt 
avgränsade rutter. 

För montörer inom Felsök arbetande i region Söder samt montörer inom Reparation med 
rutter i södra Stockholm måste dock reservdelar beställda från EPC hämtas från 
lagerlokalen i Solna, istället för den närmaste lagerlokalen i Älvsjö, varav transporttiden 
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blir längre och uppskattas till 60 min. En resa från södra Stockholm till lagerlokalen i Solna 
och tillbaks innebär resor genom Stockholm city vilket ofta leder till långa restider på grund 
av den trafiksituation som råder. Samtliga tidsuppskattningar har bekräftats i samtal med 
hissmontörer. 

Ur beställningshistoriken för ett kvartal har beställningar från 716 arbetsorder identifierats 
från Hissmekano och EPC, vilket motsvarar reservdelsinköp till 716 arbeten och hissar. Av 
dessa är det 67 arbetsorder som inneburit transporter mellan södra Stockholm och 
lagerlokalen i Solna, det vill säga arbetsorder som innehållit beställningar från EPC gjorda 
av montörer arbetande i södra Stockholm. Övrigs 676 arbetsorder har enbart inneburit en 
kortare transport till den närmaste lagerlokalen för att hämta upp reservdelar. 
Lönekostnaderna för Otis har genom samtal med ekonomiansvariga fastslagits till att i 
medeltal vara 375 SEK/tim. Mot denna bakgrund beräknas de totala personalkostnaderna 
för biltransporter i samband med upphämtning och utkörning av reservdel till hiss till      
188 000 SEK per kvartal. 

Bensinkostnader 
Med genomsnittliga transporttider på 40 min och 60 min är en rimlig uppskattning av 
bensinåtgången två- respektive tre liter. Detta beräknat för körsträckor i stadsmiljö på 
ungefär 20 km respektive 30 km. Bensinpriset har uppskattats till 15 kr/l efter att priserna 
hos de största leverantörerna har studerats. Antalet transporter per kvartal har på samma sätt 
som tidigare uppskattats till 67 transporter omfattande 60 min och 676 transporter 
omfattande 40 min. Bensinkostnaderna för upphämtning och utkörning av reservdelar till 
hiss beräknas därmed till 22 000 SEK per kvartal. 

Leasingkostnader 
Leasingkostnaden för de 57 bilar som tillhör serviceavdelningen är 1 212 000 SEK per år. 
Av den totala arbetstiden, 8 timmars arbetsdag, för de 57 hissmontörerna står den tid som 
bilarna utnyttjas för att hämta upp och frakta reservdelar till kund för runt 1,8%. Detta 
beräknat utifrån 676 transporter omfattande 40 min respektive 67 transporter omfattande 60 
min. Därav har leasingkostnaderna kopplade till reservdelshanteringen beräknats till 1,8% 
av de totala leasingkostnaderna och uppgår per kvartal till 6 000 SEK. 

Transportkostnader = 242 000 SEK 

 

Administrativa kostnader                                             
Administrativa kostnader består av de kostnader som kan kopplas till aktiviteterna att lägga 
beställningar samt hantering av fakturor, vilka idag framförallt består av personalkostnader. 
Tiden det tar att lägga en beställning är beroende av vilken leverantör som beställningen 
skickas till, Hissmekano eller EPC men beror framförallt av tillvägagångssätt för att göra 
beställningen, att ringa eller använda handdator. 
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Den tid som kostnaderna för att lägga beställningar baseras på är beräknad utifrån de 
identifierade orderläggningstiderna samt en uppskattning av deras relativa frekvens. 
Personalkostnaderna för Otis har genom samtal med ekonomiansvariga fastslagits till att i 
medeltal vara 375 SEK/timme och antalet beställningar som identifierats från Hissmekano 
och EPC under ett kvartal är 961. 

Kostnader för att lägga beställningar 

Relativa frekvenser 

Utifrån samtal med arbetsledarna har det framkommit att i genomsnitt två telefonsamtal för 
beställning av reservdelar görs per dag. I beställningshistoriken kan utläsas att det i snitt 
varit 14 beställningar per dag och andelen beställningar som sker via telefonsamtal kan 
därför uppskattas till 15%. Denna uppgift gör det möjligt att vikta förhållandet mellan 
beställningar gjorda med handdator i förhållande till beställningar via telefonsamtal, då det 
ur beställningshistoriken inte går att avgöra vilket beställningsverktyg som används. 

Personalkostnader för att lägga beställningar av reservdelar från Hissmekano med 
handdator 

Den tid som det uppskattningsvis tar för en hissmontör att göra en beställning i sin 
handdator har genom empiriska studier fastslagits till att normalt vara 2 min. I denna tid 
ingår även tiden som det tar för montören att leta upp korrekt reservdelsmodell i 
handdatorn. Personalkostnaden beräknas per kvartal till 7 700 SEK. 

Personalkostnader för att lägga beställningar av reservdelar från Hissmekano via 
telefonsamtal  

Den tid den tar för en montör att genom telefonsamtal erhålla ett rek-nummer från sin 
arbetsledare har genom empiriska studier fastslagits till att normalt vara 3 min. Dock 
involveras även berörd arbetsledare, varav den totala personalkostnaden för Otis omfattar 6 
minuter. Sedan tar montören telefonkontakt med Hissmekano för att lägga sin beställning, 
en aktivitet som genom empiriska studier fastslagits till att normalt vara i 3 min. 
Personalkostnaden beräknas per kvartal till 6 200 SEK. 

Personalkostnader för att lägga beställningar av reservdelar från EPC med handdator  

Då beställningsförfarandet i en handdator ser likadan ut oberoende vilken leverantör som 
väljs har samma beställningstid uppskattats vid beställning från EPC som vid beställning 
från Hissmekano, nämligen 2 min. Utöver detta tillkommer den tid som 
lagerpersonalen/arbetsledarna behöver för att lägga en beställning i Liftmall som genom 
empiriska studier fastslagits till 2 min. Personalkostnaden per kvartal beräknas till 5 100 
SEK.      
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Personalkostnader för att lägga beställningar av reservdel från EPC via telefonsamtal  

Den tid som det uppskattningsvis tar för en montör att göra en beställning via telefonsamtal 
har genom empiriska studier fastslagits till att normalt vara 3 min. Dock involverar 
processen även berörd arbetsledare/lagerpersonal, varav den totala personalkostnaden för 
Otis omfattar 6 min. Utöver detta tillkommer den tid som lagerpersonalen/arbetsledarna 
behöver för att lägga beställningen i Liftmall som genom empiriska studier fastslagits till 2 
min. Personalkostnaden per kvartal beräknas till 1 800 SEK. 

Personalkostnaderna per kvartal för att lägga beställningar till Hissmekano beräknas därav 
till 14 000 SEK och kostnaderna för att lägga beställningar till EPC beräknas till 7 000 
SEK. Sammanlagt uppgår personalkostnaderna för orderläggning till 21 000 SEK. 

Personalkostnader för fakturahantering                    
I dessa personalkostnader ingår momenten att scanna in fakturan, arkivera den i 
pappersformat samt att betala den. Dessa moment har genom empiriska studier uppskattats 
till att ta 5 min per faktura. Personalkostnaderna för Otis har genom samtal med 
ekonomiansvariga fastslagits till att i medeltal vara 375 SEK/tim. Därmed kan de totala 
personalkostnaderna för fakturahantering rörande 961 beställningar och fakturor beräknas 
till 30 000 SEK per kvartal. 

Administrativa kostnader = 51 000 SEK 

 

4.5.1 Totala nuvarande logistikkostnader per kvartal 

 
Figur 22. Den totala logistikkostnaden per kvartal för Otis nuvarande 

reservdelshantering uppdelat på totalkostnadsanalysens relevanta poster. 

 

• 0 SEK Lagerföringskostander 

• 63 000 SEK Lagerhållningskostnader 

• 242 000 SEK Transportkostnader 

• 51 000 SEK Administrativa kostnader 

• 356 000 SEK Totalkostnad 
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4.6 Kundperception 

Under perioden 2011-01-15 till 2011-04-15 har Otis serviceavdelning i Stockholm mottagit 
133 klagomål. Dessa klagomål har kunnat hänföras till sex olika kategorier vars frekvenser 
presenteras i figur 23 nedan. 

 
Figur 23. Registrerade kundklagomål kopplade till Otis serviceavdelning fördelade över 

sex kategorier under perioden 15 januari 2011 till 15 april 2011. 

 

Resultatet visar att två kategorier, arbetet tar för lång tid eller utförs inte alls och bristfällig 
kommunikation, utmärker sig och motsvarar tillsammans 66% av alla klagomål under 
perioden. I kategorin Arbetet tar för lång tid eller utförs inte alls innefattas bland annat tid 
för reparation av hiss samt tid för åtgärdande av besiktningsanmärkningar. Kategorin 
kommunikation mellan kund och företag omfattar all kommunikation som kunderna har 
med Otis, exempelvis kontakter mellan arbetsledare och kund. 

Resultaten går hand i hand med den omfattande kundundersökning som Otis genomförde 
under hösten 2010, en undersökning som skickades ut till 759 kunder med en svarsfrekvens 
på 21% vilket motsvarar 151 svarande. Undersökningen gav kunderna möjlighet att 
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bedöma olika aspekter av företagets verksamhet och visade tydligt vilka områden som idag 
väcker det största missnöjet. Varje kriterium har av kunderna bedömts utifrån en sjugradig 
skala där 1 motsvarar helt missnöjd, 4 motsvarar neutral och 7 motsvarar helt nöjd. 
Målsättningen för Otis har för varje område varit att uppnå en genomsnittlig 
tillfredställelsenivå på 5, vilket motsvarar svaret nöjd. Undersökningen visar att de områden 
som väcker det största missnöjet bland kunderna är tid för leverans av tjänst med ett 
medelresultat på 4,51 samt kommunikationen mellan Otis och kunden med ett 
medelresultat på 4,52. Otis har med kundundersökningen som bakgrund insett att dessa 
områden måste förbättras, en insikt som förstärks av de klagomål som registrerats, och ser 
en förändring av den nuvarande reservdelshanteringen som central i förbättringsarbetet. 
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5 Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras alternativa logistikstrukturer för Otis reservdelshantering. 
Analysarbetet samt det underliggande materialet beskrivs och diskuteras och avslutningsvis 
följer en rekommendation. Kapitlet inleds med en beskrivning av var ett logistiskt 
förändringsarbete bör fokuseras i syfte att nå rapportens övergripande mål. 

 

5.1 Fokusområden vid förändring av nuvarande logistikstruktur 

I avsnitt 4.2.5, Nuvarande leveransservice, beskrivs den leveransservice som identifierats 
för Otis kopplat till hanteringen av reservdelar. Det visar sig att det i inte existerar några 
skillnader rörande leveransservice mellan de två processer, se avsnitt 4.2, Nuvarande 
reservdelshantering, som identifierats för Otis reservdelshantering. Skillnaden mellan 
processerna berör endast beställningsaktiviteten som inte påverkar den service som Otis 
kan erbjuda kunden. Samtidigt har i avsnitt 4.6, Kundperception, visats att de områden som 
Otis kunder idag är mest missnöjda med är leveranstiderna samt kommunikationen från 
företagets sida, områden som bör vara utgångspunkten för ett framtida förbättringsarbete. 
Med dessa iakttagelser som bakgrund är det tydligt att det framförallt är en och samma 
aktivitet hos båda de beskrivna processerna där fokus för ett förändringsarbete bör ligga, 
aktiviteten som berör hantering och lagerföring av reservdelar hos underleverantörerna. 

Idag står tiden för hantering och lagerföring av reservdelar hos underleverantörerna samt 
tiden som en reservdel lagerförs internt hos Otis, innan upphämtning av hissmontören, för 
mellan 97 - 99% av den totala leveranstiden för reservdelar. Dock finns en väsentlig 
skillnad mellan dessa aktiviteter: tiden för den interna lagerföringen hos Otis kan påverkas 
av företaget, medan tiden för hantering och lagerföring av reservdelar hos 
underleverantörerna inte kan påverkas från Otis sida. Denna tid bestäms av 
underleverantörerna och varierar beroende på vilken reservdelsmodell som beställs. Detta 
faktum gör att den tid som en reservdel lagerförs hos Otis kan vara obefintlig, när en 
hissmontör hämtar upp reservdelen direkt efter att den ankommit till lagret, medan tiden 
hos underleverantörerna som lägst är runt 24 timmar. Dessa iakttagelser visar att tiden för 
aktiviteten som omfattar hantering och lagerföring hos underleverantörerna framförallt 
måste sänkas för att uppnå kortare leveranstider. Då det inte finns någon möjlighet att 
analysera och förändra rutinerna hos underleverantörerna måste Otis i större utsträckning 
själva styra reservdelshanteringen för att påverka leveranstiderna.  

Samma resonemang kan föras för att förbättra informationsutbytet mellan Otis och 
företagets kunder där brister idag existerar. Framförallt har osäkerheten kring 
leveranstiderna blivit större när Otis inte längre har kontroll över lagernivåerna för olika 
reservdelsmodeller, en situation där företaget blir beroende av att underleverantörerna 
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innehar goda lagernivåer för att kunna garantera kunden en specifik leveranstid. Att inte ha 
kontroll över lagernivåerna innebär även att det är svårt för företaget att informera kunden 
om hur lagerstatusen ser ut, särskilt eftersom inget system finns där Otis kan få kontinuerlig 
information om underleverantörernas lagernivåer. Därav blir det svårt för Otis att tidigt ge 
sina kunder information om att en reservdelsbeställning kommer dra ut på tiden och när en 
produkt som inte finns i lager hos underleverantörerna beräknas kunna levereras. En 
förutsättning för att lösa dessa problem är dock att Otis utvecklar bättre rutiner för att 
kommunicera mot kund. Redan idag finns exempelvis information om de leveranstider som 
ska gälla för samtliga reservdelsmodeller som beställs från Hissmekano och EPC men 
denna information kommuniceras normalt inte till kund. 

Att inte inneha ett internt lager av reservdelar påverkar även företagets leveranspålitlighet, 
lagertillgänglighet, kundanpassningen samt flexibilitet. Genom att lagerföra reservdelar 
internt ökar möjligheterna att upprätthålla en god leveranspålitlighet, då det i större 
utsträckning går att påverka och styra leveranstiderna internt. För att leveranspålitligheten 
ska ses som någonting positivt av kunden måste dock Otis vara tydliga med de 
leveranstider som företaget erbjuder, vilket inte är fallet idag. En naturlig följd av att 
lagerföra reservdelar internt är också en god lagertillgänglighet samtidigt som det blir 
lättare att tillfredsställa kunder med krav på korta leveranstider, med högre kundanpassning 
som följd. Genom att avgöra lagernivåerna internt ökar även möjligheterna att snabbare 
anpassa verksamheten efter egna prognoser kring framtida konjunktursvängningar. 

Mot denna bakgrund är det tydligt att det bästa sättet att öka Otis leveransservice är att 
förflytta aktiviteten för reservdelningshantering och lagerföring som idag utförs av 
underleverantörer internt. Att inneha lager ger möjlighet att frikoppla verksamheten från 
leverantörernas leveranser för att i större utsträckning själv kunna påverka den 
leveransservicenivå som vill uppnås. 

De observationer som gjorts rörande beställningar från de huvudsakliga 
underleverantörerna Hissmekano och EPC tyder på att det finns anledning att tro att det 
enbart genom att internt lagerföra ett fåtal olika reservdelsmodeller, som beställs frekvent, 
kan vara möjligt att öka leveransservicen kraftigt. Att flera av de vanligaste 
besiktningsanmärkningarna även direkt går att koppla mot vissa typer av reservdelar 
förstärker denna teori ytterligare. En situation där en ökad leveransservice kan uppnås utan 
stora merkostnader för personal, lageryta eller kapitalbindning. Samtidigt ges 
förutsättningar att minska de totala transportkostnaderna som visat sig ha stor inverkan på 
de totala logistikkostnaderna i dagens logistiksystem. 

I följande avsnitt kommer förslag på hur sådana logistiklösningar kan se ut att presenteras 
samt studeras närmare, både rörande leveransservice samt totalkostnad, med utgångspunkt i 
den modell som presenteras i kapitel 3.6, Förändring av logistikstrukturen. Först görs dock 
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en närmare analys av beställningshistoriken från Hissmekano och EPC, se kap 4.3, 
Beställningshistorik från Hissmekano och EPC, samt statistiken över 
besiktningsanmärkningar, se kap 4.4, Besiktningsanmärkningar, information som till stora 
delar ligger till grund för de logistikalternativ som presenteras. 

 

5.2 Analys av beställningshistorik  

En förutsättning för att det överhuvudtaget ska kunna vara lönsamt för Otis att lagerföra 
reservdelar internt är att varje del som lagerförs i egen regi kan kopplas till en höjning av 
företagets leveransservicenivå. Varje del som lagerförs måste uppfylla ett behov hos 
kunderna. För att med beställningshistoriken som underlag statistiskt kunna avgöra när en 
höjning av leveransservicen sker krävs att det går att utläsa vilka behov hos kunderna som 
direkt kan uppfyllas, utan att behöva invänta leveranser från underleverantörerna, beroende 
på vilka reservdelsmodeller som lagerförs internt. Eftersom varje arbetsorder kopplas till ett 
behov hos en kund och kan bestå av ett flertal beställningar av olika reservdelsmodeller, se 
kapitel 4.2.1, Arbetsorder, kan inte uppgifter om antalet beställningar av olika 
reservdelsmodeller användas för att avgöra om en ökad leveransservice kan uppnås. Det är 
nödvändigt att särskilja arbetsorder bestående av beställningar av enbart en 
reservdelsmodell från arbetsorder bestående av beställningar av flera reservdelsmodeller. 
De reservdelsmodeller som enskilt ingår i en arbetsorder kan direkt tillmötesgå en kunds 
behov, utan att behöva kombineras med andra typer av reservdelar. Om reservdelsmodeller 
som historiskt ingått enskilt i arbetsorder lagerförs internt går det därför att konstatera att 
behov som statistiskt påvisats bland kunderna direkt kan tillmötesgås. Vid arbetsorder som 
kombinerar flera reservdelsmodeller måste samtliga ingående reservdelsmodeller lagerföras 
internt för att kundbehovet direkt ska kunna uppfyllas. Ur beställningshistoriken måste 
därför samband mellan olika reservdelsmodeller identifieras, för att se vilka modeller som 
tenderar att beställas till samma arbetsorder. Att endast lagerföra en av flera 
reservdelsmodeller som historiskt ingått i samma arbetsorder ökar i de flesta fall inte 
leveransservicen, förutsatt att modellen inte samtidigt visat sig förekomma enskilt i 
arbetsorder. Om detta inte är fallet kommer Otis lagerföra en reservdelsmodell som inte 
ensamt kan tillgodose något behov som påvisats bland kunderna. Företaget kommer vara 
tvunget att invänta leverans av övriga reservdelsmodeller som ingår i arbetsordern för att 
uppfylla kundbehovet, med följd att ingen förbättrad leveransservice kan uppnås i de flesta 
fall.  

De 722 beställningar som gjorts från Hissmekano under perioden december 2010 till 
februari 2011 kan kopplas till totalt 555 arbetsorder varav 428, eller 77 procent, av dessa 
enbart består av en beställning av en enskild reservdelsmodell. Exempel på sådana 
beställningar är på tio lysrör av en specifik sort eller två knappar av någon specifik modell. 
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De reservdelsmodeller som beställts till dessa 428 arbetsorder står för 165 460 SEK eller   
57% av det totala värdet av alla beställningar från Hissmekano under perioden. Bland de 
428 arbetsorderna står ett fåtal artiklar för den största andelen av beställningarna. De fem 
populäraste reservdelsmodellerna står för 46% av beställningarna, där den absolut mest 
beställda artikeln är batteri 12V 2,3Ah följt av batteri 12V 0,8Ah, se figur 24. 

 

 
Figur 24. Fördelningen av de fem mest frekvent beställda reservdelsmodellerna från 

Hissmekano, enskilt kopplat till en arbetsorder. Observerad period sträcker sig 
från december 2010 till februari 2011.  

  

Under samma period gjordes 239 beställningar från EPC på sammanlagt 599 artiklar, vilka 
kan kopplas till totalt 187 olika arbetsorder. Av dessa arbetsorder är 101 stycken, eller 54%, 
sådana som enbart består av en beställning av en enskild reservdelsmodell. Dessa             
101 arbetsorder har beställningar på reservdelar kopplade till sig till ett värde av                 
18 554 SEK, eller 52 procent av det totala värdet av alla beställningar gjorda från EPC 
under perioden. De reservdelsmodeller som förekommer mest frekvent bland dessa           
101 beställningar är Tryckknapp Otis röd, Styrskoinlägg 200x25x6mm samt Batteri 6V 
1,2Ah, se figur 25. Inga beställningar som enskilt varit kopplade till en arbetsorder har 
identifierats innehålla ett flertal reservdelsmodeller från vare sig Hissmekano eller EPC. 
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Figur 25. Fördelningen av de fem mest frekvent beställda reservdelsmodellerna från 

EPC, enskilt kopplade till en arbetsorder. Observerad period sträcker sig från 
december 2010 till februari 2011. 

 

Under perioden december till februari 2010-2011 har 101 arbetsorder som innehållit ett 
flertal beställningar bestående av olika reservdelsmodeller från Hissmekano identifierats. 
Bland dessa arbetsorder har det varit svårt att upptäcka några tydliga mönster bland gjorda 
beställningar. Ur historiken har enbart tre frekvent förekommande samband av 
reservdelsmodeller kunnat utläsas. Kombinationer som statistiskt kunnat tillfredsställa 
kundernas behov ett flertal gånger. Dessa är:  

• Skylt klämrisk och Nödöppningsskruv Shield 10mm som tillsammans utgjort 3 
arbetsorder.  

• Batteri 12V 2,3Ah och Siren Piezo som tillsammans utgjort 3 arbetsorder. 

• Batteri 12V 2,3Ah och Batteri 12V 0,8Ah som tillsammans utgjort 3 arbetsorder. 

För samma period har 60 arbetsorder som innehållit ett flertal beställningar av olika 
reservdelsmodeller beställda från EPC identifierats. Även bland dessa har det varit svårt att 
upptäcka några tydliga mönster, men två frekvent förekommande samband har identifierats. 
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Kombinationer som statistiskt ett flertal gånger kunnat tillfredsställa kundernas behov. 
Dessa är: 

• RC krets GAA605H15 och Relä 3RH1344-2BB40 NC4 NO4 24Vdc som 
tillsammans utgjort 5 arbetsorder. 

• Hjälpblock till GAA613GR1 Relä NC 2 NO 2 och Relä 230V VAC NC 4 NO 4 + 
Hjälp block som tillsammans utgjort 3 arbetsorder. 

Under perioden förekom 23 arbetsorder som innehöll ett flertal beställningar av olika 
reservdelsmodeller beställda från både Hissmekano och EPC, men bland dessa har inga 
tydliga samband kunnat påvisas. Ett fåtal arbetsorder innehöll även utöver beställningar 
från Hissmekano, EPC eller både Hissmekano och EPC beställningar från andra 
leverantörer. Inte heller bland dessa har några tydliga samband kunnat påvisas. 

 

5.3  Analys av besiktningsanmärkningar 

I kapitlet 4.4, Besiktningsanmärkningar, presenteras de anmärkningar som rapporterats till 
Otis från besiktningar av de hissar som står under kontrakt med företaget. I det underlag 
som registreras av Otis återfinns endast information över de problem som identifierats vid 
enskilda besiktningsanmärkningar. För att få en bild av vilka anmärkningar som går att 
koppla till olika reservdelsmodeller har samtal med ett flertal hissmontörer och tekniska 
specialister genomförts. Under samtalen har det blivit tydligt att det är svårt att peka ut en 
specifik reservdelsmodell som skulle kunna lösa en enskild besiktningsanmärkning. 
Anledningen till detta är att Otis har servicekontrakt på en mängd olika hisstyper med olika 
förutsättningar och krav. Däremot har det varit möjligt att ringa in ett antal 
reservdelsmodeller som med största sannolikhet skulle kunna åtgärda en specifik 
besiktningsanmärkning. Nedan presenteras information över de typer av reservdelar som 
har kunnat kopplas till någon av de förekommande besiktningsanmärkningarna. Vidare 
presenteras även de reservdelsmodeller som konstaterats kunna åtgärda dessa 
besiktningsanmärkningar för merparten av de hissarmodeller som står under kontrakt med 
företaget, se figur 26. 

  

• Nödtelefonen/Nödsignalen är ur funktion: Batteriet som driver 
nödtelefonen/nödsignalen är ur funktion eller slut.   

• Schakt/maskinrumsbelysning trasig: Lysrör i hisschaktet är trasiga. 

• Nödbelysning ur funktion: Nödbelysningen i form av en glödlampa som vid 
strömavbrott ska ge belysning åt hisskorgen är trasig. 



  52 
 

• Nödskruvar saknas: Skruvar som behövs för att skydda dörrlåset saknas. 

• Korgbelysning ur funktion: Lysrör i hisskorgen är trasiga. 

• Klämskyltar saknas: Skyltar som informerar om klämrisk saknas. 

 

 
Figur 26. De reservdelsmodeller som med stor sannolikhet kan åtgärda de vanligast 

förekommande besiktningsanmärkningarna för Otis kontrakterade hissar. 

 

Om samtliga presenterade reservdelsmodeller lagerfördes internt skulle merparten av de 
besiktningsanmärkningar som identifierats historiskt med krav på reservdelbyte kunna 
åtgärdas utan väntan på leveranser från underleverantörerna. Utgående från statistiken över 
besiktningsanmärkningar utgör dessa anmärkningar 56% av alla anmärkningar från 
Inspecta och 55% av alla anmärkningar från ÅF. För besiktningar utförda av Inspecta under 

 Besiktnings- 
 anmärkning 

Reservdelstyp Reservdelsmodell 

Nödtelefon/nöd-    
signal ur 
funktion 

Batteri 
Batteri 12V 2,3Ah 
Batteri 12V 0,8Ah 

Schakt/Maskin-
rumsbelysning 

trasig 

Lysrör 
Glöslampa 

Lysrör 18W, 36W 
Glödlampa E27 60W 

Nödbelysning ur 
funktion 

Lysrör 
Lysdiod 

Glödlampa 

Lysrör 12V 
Lysdiod 12V 

Glödlampa E10 12V 2W 

Nödöppnings-
skruvar saknas 

Nödöppnings-
skruv Nödöppningsskruv TTR M10X6 

Korgbelysning ur 
funktion 

Lysrör 
Glödlampa 

Lysrör 18W, 36W, 58W, 70W 
Glödlampa E27 60W 

Klämskyltar 
saknas Skylt Skylt klämrisk 
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en tvåmånadersperiod motsvarar detta 58 av sammanlagt 103 anmärkningar och samma 
siffra för ÅF under en sjumånadersperiod är 136 av 249 anmärkningar. 

 

5.4 Bilalternativet - Lagerföring av reservdelar i hissmontörernas bilar 

I syfte att öka den leveransservicenivå som Otis kan erbjuda sina kunder har ett 
logistikalternativ utformats där ett visst antal reservdelar lagerförs i hissmontörernas bilar, 
se bilaga 1. Förslagna reservdelar som ska lagerföras i bilarna består av 32 
reservdelsmodeller som beställs från Hissmekano och EPC samt ett fåtal 
reservdelsmodeller som i nuläget beställs från andra leverantörer. Reservdelarna ska 
förvaras i de fack och hyllor som redan finns installerade i hissmontörernas bilar. 

5.4.1 Reservdelsurval samt beställningssystem 

Urvalet av reservdelsmodeller och reservdelsvolymer har främst baserats på fyra 
informationskällor, beställningshistorik, statistik rörande besiktningsanmärkningar, samtal 
med nyckelpersoner inom Otis samt empiriska studier av lagerföringsförutsättningarna i 
hissmontörernas bilar. 

 
Figur 27. Underlag för urvalet av reservdelsmodeller och reservdelsvolymer för 

lagerföring i hissmontörernas bilar. 
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Beställningshistoriken beskriver vilka reservdelsmodeller som beställts mest frekvent under 
en tremånadersperiod från Otis två huvudsakliga leverantörer Hissmekano och EPC. 
Beställningarna har delats in i enskilda beställningar som ensamt ingår i en arbetsorder 
samt sådana där ett flertal beställningar kopplas till en arbetsorder. Då inga enskilda 
beställningar, kopplade till en arbetsorder, som innehållit ett flertal reservdelsmodeller 
identifierats har enbart denna uppdelning varit nödvändig för att skilja reservdelsmodeller 
som enskilt samt som i kombination kunnat tillgodose en kunds behov. 

Som ett första steg har statistik kring enskilda beställningar kopplade till en arbetsorder 
analyserats. En statistisk avvägning har gjorts vid reservdelsmodeller som beställts färre än 
tre gånger under det kvartal som observerats och dessa har inte tagits med i ett första urval 
över modeller som bör lagerföras i hissmontörernas bilar. Osäkerheten kring framtida 
beställningsmönster ansågs för stor för reservdelsmodeller som beställts färre än tre gånger 
under en tremånadersperiod. 

Utöver detta har kombinationsbeställningarna analyserats i syfte att identifiera 
reservdelsmodeller som ofta beställts tillsammans kopplat till en arbetsorder. Flera av de 
identifierade reservdelsmodellerna som uppkommer i vanliga beställningskombinationer 
återfinns bland de modeller som frekvent beställts enskilt kopplat till en arbetsorder. 
Reservdelsmodeller som tagits med i urvalet enbart på grund av de ofta ingår i 
återkommande kombination, se blåmarkerade reservdelsmodeller i bilaga 1, är följande: 

• Hjälpblock till GAA613GR1 RELÄ NC 2 NO 2 och Relä 230V VAC NC 4 NO 4 + 
Hjälp block 

• RC krets och Relä 3RH1344-2BB40 NC4 NO4 24Vdc 

Urvalet har även tagit hänsyn till bilarnas praktiska förutsättningar då delarna varken får 
vara för skrymmande eller känsliga för vibrationer och det klimat som råder i bilarna. Delar 
som dörrglas har exempelvis trots en historiskt hög efterfrågan fått uteslutas ur alternativet 
då glas är för känsligt för att lagerföras i bilarna. Bilarnas utformning och lastningskapacitet 
sätter även en övre gräns för hur många reservdelar som kan lagerföras. I dagsläget har 
hissmontörerna mestadels verktyg och förbrukningsmaterial som trasor, smörjmedel och 
fettlösning i sina bilar och möjligheten att lagerföra reservdelar är starkt beroende av den 
ordning som hissmontörerna har på sin utrustning. Efter studier av bilarna samt 
reservdelsmodellernas storlek har en avvägning gjorts för vilka reservdelsmodeller och 
reservdelsvolymer det uppskattas finnas plats för. 

Vidare har historik kring besiktningsanmärkningar analyserats och urvalet av 
reservdelsmodeller har anpassats för att kunna tillgodose de vanligaste förekommande 
anmärkningarna. Ur figur 26 kan utläsas vilka reservdelsmodeller som åtgärdar de 
vanligaste besiktningsanmärkningarna och dessa har tagits med i urvalet för lagerföring i 
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bilarna. Genom att lagerföra reservdelsmodeller som kan åtgärda de vanligaste 
besiktningsanmärkningarna skapas bättre förutsättningar för ett förebyggande arbete då 
hissmontörerna snabbt kan åtgärda utslitna reservdelar som ofta leder till 
besiktningsanmärkningar. Det har visat sig finnas ett tydligt samband mellan de 
reservdelsmodeller som behövs för att åtgärda de vanligast förekommande 
besiktningsanmärkningarna och modeller med en hög efterfrågan statistiskt. I de fall 
reservdelsmodellerna inte funnits representerade i beställningshistoriken har dessa beställts 
från andra leverantörer, något som bekräftats vid samtal med hissmontörer och 
lagerpersonal. 

Samtal med hissmontörer, tekniska specialister samt andra nyckelpersoner har utmynnat i 
rekommendationer kring vilka reservdelsmodeller som bör lagerföras i bilarna. Lysrör, 
glödlampor samt glimtändare har därav lagts till reservdelslistan för lagerföring i bilarna 
även då urvalet inte kunnat styrkas statistiskt, se gråmarkerade reservdelar i bilaga 1. Detta 
på grunda av att dessa modeller i dagsläget beställs från andra leverantörer utan att kunna 
identifieras i beställningshistoriken. 

De reservdelsmodeller som valts ut ska ses som ett standardkit som hissmontörerna kan 
anpassa efter sina behov och förutsättningar. Hissmontörer beställer de reservdelsmodeller 
som de anser sig behöva från standardkitet och utelämnar resterande. Även modeller som 
inte finns med i urvalet ska kunna beställas om hissmontörerna finner ett behov av sådana. 
Denna typ av flexibilitet i systemet är nödvändig då olika hissmontör arbetar med skilda 
hisstyper, beroende på vilken rutt montören ansvarar för, vilket kan påverka 
reservdelsbehovet. Utöver detta kan olika bilstorlekar och lagerföringsmöjligheter påverka 
valet. 

För att möjliggöra för denna typ av anpassning måste det nuvarande beställningssystemet 
förändras. Beställningssystemet är i dagsläget uppbyggt på ett sådant sätt att reservdelarna 
kopplas till kunden vid beställningen. För att möjliggöra för lagerföring av reservdelar i 
hissmontörernas bilar krävs att beställningssystemet tillåter en initial beställning av flera 
reservdelsmodeller i större kvantiteter som kan användas till flera hissar och olika kunder. 
Denna typ av beställningar är enbart nödvändig i ett tidigt stadium då hissmontörens bilar 
initialt ska fyllas på. Hissmontörerna bör i samråd med sina arbetsledare diskutera urvalet 
av reservdelsmodeller och reservdelsvolymer som de vill ha lagerförda i sina bilar och 
därefter läggs de beställningar som behövs av arbetsledaren, en situation där arbetsledaren 
har möjlighet att kontrollera det initiala inköpet. När väl hissmontören använder sig av en 
reservdel beställer han en ny enligt nuvarande beställningssystem och han kan på så sätt 
koppla använd reservdel till en hiss och kund. Alla förändringar av lagerförda 
reservdelsmodeller i hissmontörernas bilar görs i samråd med arbetsledare som ansvarar för 
att göra de initiala beställningarna. Om en hissmontör vill göra en beställning av en 
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reservdelsmodell som montören inte har för avsikt att lagerföra i sin servicebil kommer 
detta att ske med hjälp av samma rutiner som i det nuvarande logistiksystemet. 

Samtidigt bör de beställningar som görs från EPC av hissmontörerna arbetande inom södra 
Stockholm levereras direkt till lagerlokalen i Älvsjö. Idag levereras dessa beställningar till 
lagerlokalen i Solna vilket innebär ökade transportkostnader och försvårar det dagliga 
arbetet för montörerna. DHL erbjuder tjänsten att lämna av varorna i lagerlokalen med 
hjälp av egen nyckel vilket är ett krav då lokalen i Älvsjö inte är kontinuerligt bemannad.  

 

5.4.2 Leveransservicenivå 

Nedan presenteras logistikalternativets leveransservicenivå uppdelat på de ingående 
leveransserviceelementen. Ledtidssänkningen relativt det nuvarande logistiksystem består 
huvudsakligen av leveranstiden av reservdelar från underleverantörerna som kunden 
besparas väntan på. Varje arbetsorder under en tremånadersperiod med beställningar från 
antingen Hissmekano, EPC eller båda leverantörerna kopplade till sig har analyserats i syfte 
att identifiera vilka reservdelsmodeller som beställts. Genom att undersöka vilka av dessa 
arbetsorder som enbart bestått av beställningar av reservdelsmodeller som ingår i det 
logistikalternativ som presenterats kan antalet arbetsorder som direkt kan åtgärdas, utan 
behov av beställning från underleverantörerna, identifieras. Ledtidssänkningen är alltså 
huvudsakligen möjlig genom en ökad lagertillgänglighet. Under studerat kvartal har 716 
arbetsorder identifierats innehållande beställningar från Hissmekano, EPC eller båda 
leverantörerna. Utav dessa har 359 stycken varit sådana att de enbart bestått av 
beställningar av reservdelsmodeller som ingår i urvalet som gjorts. Detta motsvarar en 
lagertillgänglighet på ca 50%, se bilaga 11. 

Som beskrivits i kapitel 4.2.1, Arbetsorder, kan en arbetsorder vara kopplad till en eller 
flera beställningar av olika reservdelsmodeller. Arbetsgången vid beräkningen av 
ledtidssänkning för varje arbetsorder har skilt sig en aning beroende på antalet 
beställningar. I de fall där arbetsordern enbart haft en beställning av en reservdelsmodell 
kopplad till sig har ledtidssänkningen beräknats som leveranstiden på den reservdelsmodell 
som berörs. Har arbetsordern mer än en beställning kopplad till sig har ledtidssänkningen 
beräknats utifrån den reservdelsmodellen med längst leveranstid, se figur 28. 
Ledtidssänkning per kvartal för logistikalternativet har beräknats till 8 600 timmar, se 
bilaga 11. 
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Figur. 28 Reservdelsmodellerna X, Y och Z har beställts till arbetsordern och ingår i 

urvalet för intern lagerföring. I det här fallet beräknas möjlig ledtidssänkning 
som 72h vilket motsvarar leveranstiden för reservdel Y. 

 

Reservdelsmodeller som rekommenderats till urvalet har inte kunnat identifieras i 
beställningshistoriken från vare sig från Hissmekano eller EPC då dessa i dagsläget beställs 
från andra leverantörer. Arbetsorder under perioden kopplade till beställningar av dessa 
rekommenderade modeller har inte kunnat analyseras och ingår därför inte i 
ledtidsberäkningen. Därför bör den ledtidssänkning som angivits vara något större. 

En ledtidssänkning är även möjlig genom en minskning av hissmontörernas transporter. 
Hissmontörerna behöver i dagsläget åka till hissen för att identifiera felet, beställa reservdel 
och sedan återigen åka till hissen för montering av beställd del. Genom att lagerföra 
reservdelar i bilarna kan hissmontörerna byta ut en del direkt vilket minskar behovet av 
transporter. Transporttiden från någon av egna lagerlokalerna i Solna och Älvsjö till hiss 
har uppskattats till att i genomsnitt vara 20 min. Detta eftersom reservdelar från EPC även 
avses kunna levereras till lagerlokalen i Älvsjö och därmed behöver inga längre transporter 
göras mellan lagerlokalen i Solna och hissar i södra Stockholm. Då 359 arbetsorder under 
observerat kvartal kunnat åtgärdas direkt med hjälp av lagerförda reservdelar i bilarna 
betyder detta att 359 transporter från lagerlokalerna till hiss kan undvikas vilket innebär en 
ledtidssänkning på ungefär 100 timmar på ett kvartal. 

Vidare medför logistikalternativet en minskad ledtid i form av en reducering av den 
sammanlagda tiden som reservdelar lagerförs internt hos Otis innan de hämtas upp av 
hissmontörer. Det har uppskattats att hissmontörer kommer och hämtar upp beställda 
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reservdelar mellan 0 till 5 timmar efter att delen anlänt till någon av lagerlokalerna. Då 
hissmontören kan åtgärda en hiss omgående med lagerförda reservdelar slipper kunden 
vänta på att montören ska hämta upp reservdelar från de egna lagerlokalerna. Tiden har 
beräknats till totalt 900 timmar per kvartal för de lagerförda reservdelsmodellerna. Den 
totala ledtidssänkningen, genom en ökad lagertillgänglighet, en minskning av 
biltransportbehovet samt reducering av väntetiderna i samband med upphämtning av 
reservdelar från de egna lagerlokalerna uppgår sammanlagt till 9600 timmar. 

Logistikalternativet medför förutom en ledtidssänkning genom en ökad lagertillgänglighet 
även en ökad leveranspålitlighet. Genom att lagerföra reservdelar internt slipper Otis 
förmedla den leveransosäkerhet som råder från leverantörerna till kunderna. Otis kan i 
större utsträckning kontrollera när deras tjänster kan levereras till kunderna och företaget 
behöver ej anpassa sig till underleverantörernas lagernivåer och leveranskapacitet. En 
förbättrad leveranspålitlighet möjliggör i sin tur för Otis att ha en bättre dialog med sina 
kunder och ge dem tydligare information angående när deras hiss kan åtgärdas, eftersom 
förutsättningarna för leverans kontrolleras internt. 

Vidare får Lageralternativet även konsekvenser för Otis flexibilitet och 
kundanpassningsförmåga. Vid hissåtgärder som kräver en lagerförd reservdel kan Otis 
bättre anpassa sig till kunders specifika önskemål. Har kunden ett behov av en snabbare 
åtgärdande av en hiss kan Otis tillmötesgå det kravet genom att prioritera den enskilda 
kunden. I nuvarande logistiksystem finns inte något större utrymme för differentiering av 
kunder då alla kunder påverkas av underleverantörernas leveranstider av reservdelar. 

 

5.4.3 Totalkostnadsanalys Bilalternativet 

I syfte att kunna jämföra framarbetade logistikalternativ har alternativen analyserats utifrån 
en totalkostnadsanalys. Precis som vid totalkostnadsanalysen av det nuvarande 
logistiksystemet har analysen baserats på den totalkostnadsmodell som presenterades i 
kapitel 3.2, Totalkostnadsanalys. Med hjälp av modellen utvärderas logistikalternativet 
utifrån ett antal kostnadsposter för att i slutändan ge en bild av de totala kostnaderna per 
kvartal som logistikalternativet medför. Nedan presenteras en totalkostnadsanalys av 
logistikalternativet med lagerföring av utvalda reservdelsmodeller i hissmontörernas bilar. 
 
Lagerföringskostnader 

Kapital- samt riskkostnader      
Lagerföringskostnaden för logistikalternativet består av kostnader för kapitalbindning, 
kapitalkostnader samt riskkostnader, som en följd av lagerföringen av reservdelar i 
hissmontörernas bilar. Båda dessa kostnadsposter reflekteras i lagerräntan som uppskattas 
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till 15%. Kapitalbindningen för logistikalternativet beror av antalet reservdelsmodeller samt 
de reservdelsvolymer som lagerförs. Slutgiltiga lagernivåer, se bilaga 1, har bestämts 
utifrån en kvantitativ analys av beställningshistoriken under ett kvartal, en kvalitativ analys 
i form av samtal med hissmontörer och lagerpersonal samt undersökningar av bilarnas 
lagerföringsmöjligheter. Dessa lagernivåer är enbart rekommendationer och bör anpassas 
efter hissmontörernas verkliga behov.  

Den totala kapitalbindningen för lagerförda reservdelar beräknas till 444 100 SEK för 
serviceavdelningens 57 bilar. Den totala kapitalkostnaden resulterar därmed i en kostnad på 
66 600 SEK per år, eller 17 000 SEK per kvartal. 

Lagerföringskostnader ≈ 17 000 SEK 

 
Lagerhållningskostnader  

Personalkostnader, registrering av inkommande leveranser, samt hyres- och 
driftkostnader  
Bilalternativets lagerhållningskostnader beräknas bli snarlika de nuvarande då liknande 
rutiner kring registrering av leveranser tillämpas. Eftersom rutinerna för registrering av 
leveranser anses vara lika gör logistikalternativet således inte heller större anspråk på 
lagerlokalerna än dagens logistiksystem. Aktiviteten som skiljer sig från det nuvarande 
logistiksystemet är det initiala inköpet av reservdelar som hissmontörerna gör tillsammans 
med sina arbetsledare. Då detta enbart är aktuellt vid ett initialt skede och resterande 
beställningar följer dagens beställningsrutiner antas lagerhållningskostnaderna vara 
liknande de nuvarande vilka beräknats till 63 000 SEK. 
Lagerhållningskostnader = 63 000 SEK 

 

Transportkostnader 
Transportkostnaderna för logistikalternativet består av fraktkostnader för reservdelar från 
leverantör till lagerlokalerna i Solna och Älvsjö samt leasingkostnader, bensinkostnader och 
personalkostnader associerade med transporter för upphämtning och utkörning av 
reservdelar till hiss.  

Fraktkostnader 
Fraktkostnaderna för logistikalternativet består av kostnaderna associerade med den initiala 
beställningen av reservdelar för lagerföring i hissmontörernas bilar samt fraktkostnaderna 
för resterande beställningar.  

Fraktkostnaderna för leverans av reservdelar från EPC är inkluderade i priset vid 
beställning och består av en genomsnittlig kostnad på 10% av priset. Då den enda 
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fraktkostnadspost som skiljer logistikalternativet mot det nuvarande logistiksystemet är 
kostnaderna associerade med den initiala beställningen av standardkitet av reservdelar, 
anses inte de totala fraktkostnaderna från EPC skilja sig nämnvärt från dagens 
fraktkostnader vilka beräknats till 4 000 SEK.  

Antalet leveranser per kvartal från Hissmekano antas inte heller ändras nämnvärt genom 
intern lagerföringen av reservdelar i förhållande det nuvarande logistiksystemet. I dagsläget 
sker det en leverans per dag och den initiala beställningen av reservdelar för lagerföring i 
bilarna uppskattas rymmas i den dagliga leveransen såvida inte alla hissmontörers 
standardkit beställs samma dag. Beställningarna av standardkit bör planeras så att inte fler 
än en arbetsledare per dag beställer kitet åt sina montörer. Då fraktkostnaderna från 
Hissmekano beror av antalet leveranser och inte antal delar som beställs antas de totala 
fraktkostnaderna från Hissmekano inte skilja sig från nuvarande fraktkostnader. Under den 
tremånadersperiod som observerats utfördes det 64 leveranser till en kostnad av          
22 000 SEK. 

Personalkostnader, bensinkostnader samt leasingkostnader för biltransport vid 
upphämtning och utkörning av reservdel till hiss                   
När hissmontörerna är i behov av en reservdel som lagerförs i bilarna behövs inga extra 
transporter utföras för att transportera reservdelen till berörd hiss. Hissmontören kan direkt 
installera lämplig reservdel i samband med undersökningen av hissen. När en del från 
billagret används beställs en likadan som senare kan hämtas vid någon av de egna 
lagerlokalerna. Lagernivåerna i bilarna ska ge montören utrymme att hämta dessa 
reservdelar när han ändå befinner sig vid sin lagerlokal vid starten på arbetsdagen, med 
följd att inga extra transportkostnader tillkommer. 

I de fall det finns ett behov av en reservdelsmodell som inte lagerförs i bilarna behöver 
hissmontörerna beställa reservdelen enligt det nuvarande beställningssystem, och liksom 
idag hämta ut delen från någon av de interna lagerlokalerna för transport till hiss. Då målet 
är att leveranserna från EPC i framtiden även ska ske till lagerlokalen i Älvsjö försvinner 
dock behovet för hissmontörerna arbetande i södra Stockholm att åka till lagerlokalen i 
Solna. Antalet biltransporter per kvartal har därför beräknats som totalt antal arbetsorder 
under ett kvartal minus de arbetsorder som direkt kan åtgärdas med hjälp av de 
reservdelsmodeller som lagerförs i bilarna. Under en tremånadersperiod har 716 arbetsorder 
observerats varav 359 stycken kan åtgärdas med hjälp av de reservdelsmodeller som valts 
ut för lagerföring i bilarna. Resterande 357 arbetsorder krävde en eller flera 
reservdelsmodeller som inte valts ut för intern lagerföring och innebär därmed biltransport 
för upphämtning och utkörning av reservdelar till hiss. Kostnaderna för transport i termer 
av personalkostnader, bensinkostnader samt leasingkostnader beräknas till 104 000 SEK. 

Transportkostnader = 130 000 SEK 
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Administrativa kostnader 
De administrativa kostnaderna består av kostnader associerade med orderläggning samt 
fakturahantering. 

Personalkostnader, att lägga beställningar                    
I det nuvarande beställningssystemet kan hissmontörerna välja mellan att beställa 
reservdelar med handdator eller via telefon. Kostnaden för att beställa via telefon är högre 
än med handdator eftersom beställningssättet är mer tidskrävande. Anledningen till att 
hissmontörerna väljer att beställa via telefon har varit att informationen angående olika 
reservdelsmodeller varit bristfällig i handdatorerna. Genom utvecklandet av en katalog där 
olika reservdelsmodeller beskrivs utförligt i text samt illustreras med tydliga bilder samt 
NPC-nummer finns inte längre ett behov för hissmontörerna av att ringa in sina 
beställningar. Personalkostnaderna för orderläggning baseras därför enbart på de tider och 
kostnader som associeras med att beställa med handdator. 

Den initiala tiden som krävs för att beställa ett standardkit av reservdelar för lagerföring i 
bilarna har bortsetts från. Anledningen till detta är att det enbart handlar om en 
engångsföreteelse av ej nämnvärd storlek. Per kvartal beräknas därav den totala kostnaden 
för att lägga beställningar både till Hissmekano och EPC till 15 000 SEK. 

Personalkostnader för fakturahantering                       
De totala personalkostnaderna för fakturahantering för logistikalternativet är identiska med 
de nuvarande kostnaderna. Detta beroende på att antalet beställningar och därmed antalet 
fakturor under ett kvartal inte kommer påverkas av om lagerföring sker i bilarna. Kostnaden 
per kvartal för fakturahantering uppgår därför till 30 000 SEK. 

Administrativa kostnader = 45 000 SEK 
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5.4.4 Bilalternativets totalkostnad per kvartal 

 

 
Figur. 29 Den totala logistikkostnaden per kvartal för Bilalternativet baserat på 

totalkostnadsanalysens relevanta kostnadsposter. 

 

5.5 Lageralternativet - Lagerföring av reservdelar i lagerlokalerna i Solna 
och Älvsjö 

Otis har trots tidigare försök att hyra ut den lagerlokal som återfinns i Solna ännu inte hittat 
någon hyresgäst. Idag återfinns därmed en omfattande lagerlokal som företaget hyr men 
samtidigt inte utnyttjar i någon större utsträckning samt en mindre lokal i Älvsjö där 
utrymme finns för lagerföring. Genom att utforma ett mer omfattande lageralternativ i båda 
dessa lokaler blir det möjligt att täcka en stor del av de beställningar som lagts det senaste 
kvartalet till Hissmekano och EPC. 

 

5.5.1 Reservdelsurval samt beställningssystem 

Lageralternativet består av lagerföring av 52 olika reservdelsmodeller i Otis egna 
lagerlokaler i Solna samt Älvsjö, se bilaga 5 och 6. Reservdelsmodellerna som valts ut för 
lagerföring består både av Otis-specifika delar som beställs från EPC, modeller som 
beställs från Hissmekano samt modeller som i dagsläget beställs från andra leverantörer. 
Urvalet av reservdelsmodeller och reservdelsvolymer för intern lagerföring har baserats på 
beställningshistorik, samtal med nyckelpersoner inom företaget samt statistiskt underlag 
över besiktningsanmärkningar, se figur 30. 

• 17 000 SEK Lagerföringskostander 

• 63 000 SEK Lagerhållningskostnader 

• 130 000 SEK Transportkostnader 

• 45 000 SEK Administrativa kostnader 

• 255 000 SEK Totalkostnad 
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Figur 30. Underlag för urvalet av reservdelsmodeller och reservdelsvolymer för 

lagerföring i Otis lagerlokaler i Solna samt Älvsjö. 

 

Beställningshistoriken baseras på en tremånadersperiod och omfattar enbart statistik över 
beställningar från Hissmekano och EPC. I ett första steg har arbetsorder som enbart är 
kopplade till en beställning analyserats i syfte att identifiera reservdelsmodeller som enskilt 
kan tillgodose behov som uppvisats bland kunderna. Ur dessa beställningar har 
reservdelsmodeller som beställts två gånger eller färre under perioden uteslutits från urvalet 
då osäkerheten kring framtida beställningsfrekvens har uppskattats vara för hög. I nästa 
steg har arbetsorder med fler än en beställning kopplad till sig analyserats i syfte att 
identifiera reservdelsmodeller som ofta beställts i kombination kopplat till en arbetsorder. 
De modeller som tagits med i urvalet har markerats med blått i bilaga 5 och 6. Flera vanliga 
kombinationer av reservdelsmodeller som beställts är sådana som även återfinns i listorna 
över modeller som beställts enskilt under perioden. Reservdelsmodeller som tagits med i 
urvalet enbart på grund av vanligt förekommande beställningskombinationer är följande: 

• Hjälpblock till GAA613GR1 RELÄ NC 2 NO 2 och Relä 230V VAC NC 4 NO 4 + 
Hjälp block  

• RC krets och Relä 3RH1344-2BB40 NC4 NO4 24Vdc  

Samtal med hissmontörer, lagerpersonal och andra nyckelpersoner har resulterat i 
rekommendationer angående vilka reservdelsmodeller som bör lagerföras. 
Reservdelsmodeller som lagts till logistikalternativet efter rekommendation är lysrör, 
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glödlampor samt glimtändare, se gråmarkerade reservdelsmodeller i bilaga 5 och 6. Dessa 
modeller beställs i dagsläget i stor utsträckning från andra leverantörer än Hissmekano och 
EPC och några behov har inte kunnat spåras i beställningshistoriken. 

Statistik över besiktningsanmärkningar har analyserats i syfte att identifiera 
reservdelsmodeller som kan åtgärda de vanligaste anmärkningarna, se figur 26. Flera av 
dessa modeller återfinns i beställningshistoriken med en hög beställningsfrekvens. I de fall 
reservdelsmodellerna inte kunnat identifieras i beställningshistoriken har dessa i stor 
utsträckning beställts från andra leverantörer, något som kommit fram under samtal med 
hissmontörer och lagerpersonalen. Alla de reservdelsmodeller som identifierats som 
nödvändiga för att åtgärda de vanligaste besiktningsanmärkningarna har tagits med i urvalet 
i syfte att förenkla det förebyggande arbetet med att minimera framtida 
besiktningsanmärkningar.  

Nuvarande beställningssystem är anpassat efter förutsättningarna att inga reservdelar ska 
lagerföras internt inom Otis. Hissmontörerna beställer vid behov och möjligheten att 
beställa fler reservdelar för att använda vid ett senare tillfälle till någon annan kund 
existerar inte. Detta på grund av att varje beställd reservdel kopplas till en specifik kund vid 
beställningstillfället. Om reservdelar ska kunna lagerföras internt inom Otis krävs således 
en anpassning av beställningssystemet. Lagerpersonalen måste ha möjlighet att utföra en 
initial beställning av reservdelar för lagerföring som inte knyts till en specifik kund. Det 
reservdelsurval som presenterats ska sedan också kunna anpassas och förändras efter 
förslag från hissmontörer. Ansvaret för de kontinuerliga beställningarna av reservdelar bör 
sedan åläggas hissmontörerna själva. Vid upphämtning av reservdel från lagret beställer 
hissmontören en ny på liknande sätt som i det nuvarande beställningssystemet. Reservdelen 
kopplas då till kunden vid själva beställningen och lagerpersonalen kan vid leverans av 
reservdelen fylla på lagernivåerna. Eftersom det i lokalen i Älvsjö inte finns någon 
lagerpersonal blir hissmontörerna själva ansvariga för att fylla på lagernivåerna. 
Beställningar av reservdelar som inte lagerförs internt kommer att ske med hjälp av samma 
rutiner som i det nuvarande logistiksystemet. 

Liksom i det tidigare logistikalternativet bör reservdelsbeställningar från EPC från 
montörer arbetande i Södra Stockholm omdirigeras till lagerlokalen i Älvsjö istället för att 
som idag levereras till lagerlokalen i Solna. 

 

5.5.2 Leveransservicenivå 

Logistikalternativet har analyserats i termer av leveransservicenivå, se avsnitt 3.3, 
Leveransservice, för att kunna jämföra alternativet med nuvarande logistiksystem samt med 
logistikalternativet för lagerföring av reservdelar i hissmontörernas bilar. Nedan presenteras 
lageralternativets leveransservicenivå uppdelat efter leveransserviceelement. 
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Den möjliga ledtidssänkning som kan uppnås har beräknats utifrån antalet arbetsorder 
under en tremånadersperiod som direkt kunnat åtgärdas vid intern lagerföring av de 
reservdelsmodeller som logistikalternativet omfattar. Ledtidssänkningen har beräknats som 
den leveranstid som kunderna besparas genom intern lagerföring av reservdelsmodellerna. 
Under perioden har totalt 716 arbetsorder observerats varav 444 stycken kunnat kopplas till 
beställningar av reservdelsmodeller som valts ut för intern lagerföring. Vid arbetsorder med 
enbart en beställd reservdelsmodell kopplad till sig har ledtidssänkningen beräknats som 
leveranstiden för den berörda modellen. Vid arbetsorder med fler än en reservdelsmodell 
kopplad till sig har leveranstiden för den modell med längst leveranstid använts vid 
beräkningen av möjlig ledtidssänkning, se figur 28. Den totala ledtidssänkningen under en 
tremånadersperiod har sedan beräknats som summan av alla leveranstider associerade med 
de arbetsorder som direkt kunnat åtgärdas, vilket totalt uppgår till 11 400 timmar.  

Precis som vid logistikalternativet med lagerföring av reservdelar i hissmontörernas bilar 
har ledtidssänkningen för logistikalternativet baserats på beställningshistorik för ett kvartal. 
Denna beställningshistorik innefattar inte beställningar av reservdelsmodeller som köps 
från andra leverantörer vilka lagts till urvalet utifrån rekommendationer från hissmontörer, 
tekniska specialister och lagerpersonal. Detta får som konsekvens att den ledtidsänkning 
som beräknats egentligen är något större än vad som presenteras. 

Lagerföring av reservdelar innebär även en ledtidssänkning i form av en reducerad tid som 
levererade reservdelar väntar på upphämtning av hissmontör. Kunder slipper denna väntetid 
då delen lagerförs internt och hissmontören kan direkt åka till lagret och hämta ut den del 
som han är i behov av. Denna tidsvinst har beräknats till totalt 1 100 timmar per kvartal. 
Den totala ledtidssänkningen, genom en ökad lagertillgänglighet, en minskning av 
biltransportbehov samt reducering av väntetiderna i samband med upphämtning av 
reservdelar från de egna lagerlokalerna summeras till 12 500 timmar. 

Ledtidssänkningen är möjlig genom en ökad lagertillgänglighet. Av det observerade 
kvartalets 716 arbetsorder med beställningar från Hissmekano samt EPC kopplade till sig 
kunde 444 av dem åtgärdas direkt utan att behöva vänta på leverans från 
underleverantörerna. Detta motsvarar en lagertillgänglighet på ungefär 62%, se bilaga 12, 
vilket kan jämföras med nuvarande logistiksystems lagertillgänglighet på 0%, då det inte 
kontinuerligt lagerförs några reservdelar.  

Precis som vid logistikalternativet med lagerföring av reservdelar i hissmontörernas bilar 
medför att lagerföra reservdelar i egna lagerlokaler en möjlighet för Otis att öka 
leveranspålitligheten gentemot sina kunder. Genom att lagerföra reservdelar internt slipper 
Otis förmedla den leveransosäkerhet som råder från sina leverantörer till kunderna vilket 
resulterar i att Otis i större utsträckning kan kontrollera när företagets tjänster kan levereras. 
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En högre leveranspålitlighet medför även möjligheter för Otis att ha en bättre dialog med 
sina kunder då det med större säkerhet går att förmedla när kundernas hissar kan åtgärdas. 

Lagerföringen av reservdelar ger även en ökad flexibilitet i systemet och möjliggör för Otis 
att kundanpassa sina tjänster. Önskar någon kund en kortare leveranstid kan detta erbjudas 
genom att det är möjligt att direkt åka ut till hissen och åtgärda eventuella fel. I dagsläget 
påverkas alla kunder av rådande leveranstider för reservdelar på minst 24 timmar.  

 

5.5.3 Totalkostnadsanalys, Lageralternativet 

Nedan presenteras de kostnader per kvartal som logistikalternativet medför. Som i 
totalkostnadsanalysen av tidigare logistikalternativ presenteras kostnadskomponenterna 
lagerföringskostnader, lagerhållningskostnader, transportkostnader och administrativa 
kostnader. 

Lagerföringskostnader 
Lagerföringskostnaderna för logistikalternativet består av kostnader för det kapital som 
binds i lagret samt kostnader för den risk som de lagerförda reservdelarna för med sig.  

Kapital- samt riskkostnader                 
Både kostnaden för kapitalbindning samt kostnaden för den risk som de lagerförda 
reservdelarna för med sig reflekteras i lagerräntan, som precis som tidigare uppskattas till 
15%. 

Kapitalbindningen beräknas utifrån kostnaderna för de reservdelsmodeller och 
reservdelsvolymer som lagerförs i lokalerna i Solna och Älvsjö. För lagret i Solna har 
lagernivåerna beräknats som halva beställningsfrekvensen för en utvald reservdelsmodell 
under ett kvartal, medan nivåerna i Älvsjölagret har beräknats som en tredjedel av 
beställningsfrekvensen under perioden. Lagernivåerna för de olika lagren skiljer sig åt då 
antalet beställningar från montörer arbetande i södra Stockholm varit färre än från 
resterande montörer. Därutöver har lagernivåerna för vissa reservdelsmodeller anpassats i 
syfte att minimera risken för att modellerna ska ta slut. Detta har bedömts som viktigare än 
att reducera kapitalkostnaden då denna inte ansetts vara av betydande i storlek i 
förhållandevis övriga logistikkostnader.  

För de modeller som rekommenderats till urvalet och inte kunnat spåras i 
beställningshistoriken, nämligen lysrör, lysdioder, glimtändare och glödlampor, har det inte 
varit möjligt att statistiskt bestämma antal beställningar under ett kvartal. För dessa 
reservdelsmodeller har lagernivåerna bestämts genom samtal med lagerpersonalen och 
hissmontörer. Den totala kapitalbindningen för logistikalternativet har beräknats till      
71 500 SEK. Kapitalkostnaden per år beräknas som 15% av kapitalbindningen vilket 
motsvarar 10 700 SEK. Per kvartal beräknas kapitalkostnaden till 2 700 SEK. 
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Lagerföringskostnader ≈ 3 000 SEK 

 

Lagerhållningskostnader 
Lagerhållningskostnaderna för logistikalternativet består av personalkostnader för den tid 
som kan hänföras till registrering av mottagna reservdelar samt hyreskostnaderna för 
lagerlokalerna. Personalkostnaderna för registrering av inkommande leveranser baseras på 
antalet beställningar, 722 stycken från Hissmekano samt 239 stycken från EPC, som gjorts 
under ett kvartal. 

Personalkostnader, registrering av inkommande leveranser            
Eftersom hissmontörerna ansvarar för att lagernivåerna upprätthålls genom att beställa en 
ny reservdel i samband med att en del från lagret hämtas ut, påverkas inte det totala antalet 
leveranser som lagerpersonalen måste registrera per kvartal i förhållande till nuvarande 
nivåer. Registreringsförfarandet påverkas inte nämnvärt av om levererad reservdel ska 
lagerföras internt alternativt följa dagens rutiner och därför antas samma tid som idag 
krävas. Därmed förändras inte de nuvarande personalkostnaderna i samband med 
registrering. Kostnaderna beräknas därav till 30 000 SEK, vilket motsvarar kostnaden i 
dagens logistiksystem. 

Hyres- och driftkostnader                         
Hyreskostnaderna för logistikalternativet påverkas endast marginellt av den ökade lageryta 
som krävs i förhållande till den nuvarande situationen. Det är enbart ett begränsat antal 
reservdelar som ska lagerföras och reservdelsmodellerna är inte skrymmande, vilket medför 
att endast några få hyllor krävs för lagerföringen. Det har genom samtal med 
lagerpersonalen uppskattats att en lageryta på 6 m2 skulle räcka för att lagerföra de 
reservdelsmodeller och reservdelsvolymer som avses. 

De totala hyreskostnaderna per år för lagerlokalen i Solna baseras på en hyreskostnad på     
1 200 SEK per kvadratmeter och år. Lagerlokalerna har uppmätts till 1300 m2 och 
hyreskostnaderna blir således 1 560 000 SEK per år eller 390 000 SEK per kvartal. 

I syfte att beräkna den hyreskostnad som kan hänföras reservdelshanteringen för Otis 
serviceverksamhet har verksamhetens anspråk på lagerlokalens yta analyserats, se figur 31.  
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Figur 31. Planlösning över lagerlokalerna i Solna. Ytor nödvändiga för intern 

lagerföring av reservdelar har markerats röda (Otis). 

 

Som beskrivits uppskattas inte de reservdelar som ska lagerföras ta mer än 6 m2 i anspråk. 
Denna ökning av nödvändigt utrymme medför en marginell kostnadsökning i form av ökad 
hyreskostnad, en kostnad som uppgår till 1 800 SEK extra per kvartal i förhållande till det 
nuvarande logistiksystemet. Den totala hyreskostnaden för serviceverksamheten har 
beräknats till 29 000 SEK per kvartal. 

Hyreskostnaderna för lagerlokalerna i Älvsjö har beräknats till 24 000 SEK per år. Hela 
lagerytan kommer även i fortsättningen att krävas för lagerföring och hantering av 
reservdelar varav kostnaden beräknas till 6 000 SEK per kvartal.  

Lagerhållningskostnader = 65 000 SEK 

 

Transportkostnader 

Personalkostnader, bensinkostnader samt leasingkostnader för biltransport vid 
upphämtning och utkörning av reservdel till hiss 
Transportkostnaderna består av fraktkostnader från Otis leverantörer samt leasing-, bensin- 
och personalkostnader för biltransporter vid upphämtning och utkörning av reservdelar till 
hiss.  
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Logistikalternativet kräver en initial beställning av reservdelar för lagerföring i 
lagerlokalerna i Solna och Älvsjö. Efter denna beställning ser beställningsförfarandet 
identiskt ut med nuvarande med dagliga leveranser av reservdelar. Då 
beställningsförfarandet inte skiljer sig nämnvärt från dagens uppskattas inte 
fraktkostnaderna avvika från de nuvarande. Den initiala beställningen bör dock planeras så 
att inga extra leveranser krävs. 

Genom att leverera reservdelar från EPC till lagret i Älvsjö undviks onödiga biltransporter 
från södra Stockholm till lagerlokalen i Solna. På så sätt kan transportkostnaderna 
reduceras jämfört med de nuvarande. 

Transportkostnader ≈ 232 000 SEK 

 

Administrativa kostnader 
Logistikalternativets administrativa kostnader innefattar kostnader för order- samt 
fakturahantering vilket motsvarar personalkostnader för de två aktiviteterna. 

Personalkostnader för att lägga beställningar                              
Hissmontörerna bär ansvaret för att upprätthålla lagernivåerna och de beställer en ny 
reservdel med handdator i samband med att de hämtar ut en del från lagret. Resterande 
reservdelsmodeller beställs även de med handdator med en utförlig katalog som stöd, vilket 
gör att inga beställningar måste göras via telefonsamtal. Personalkostnaderna för att lägga 
beställningar baseras därmed enbart på de tider och kostnader som associeras med att göra 
en beställning med handdator från Hissmekano och EPC.  

Kostnaderna för den initiala beställningen har inte uppskattats men då det enbart är en 
engångskostnad anses den inte vara av betydande storlek och bortses därför ifrån. Per 
kvartal beräknas personalkostnaderna för orderläggning till 15 000 SEK. 

Personalkostnader för fakturahantering                       
Personalkostnaderna för fakturahantering är oberoende av vilken leverantör av reservdelar 
som avses. Momenten som ingår i fakturahantering är inskanning av faktura, arkivering i 
pappersformat samt betalning. Kostnaderna för fakturahantering per kvartal beräknas till 
30 000 SEK.  

Administrativa kostnader = 45 000 SEK 
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5.5.4 Lageralternativets totalkostnad per kvartal 

 

 
Figur 32 Den totala logistikkostnaden per kvartal för Lageralternativet baserat på
 totalkostnadsanalysens relevanta kostnadsposter. 

 

5.6 Utvärdering och val av logistikalternativ 

Båda utarbetade logistikalternativ är bättre än nuvarande logistiksystem i termer av 
leveransservice. Av logistikalternativen visar det sig att Lageralternativet gör det möjligt för 
Otis att uppnå högst leveransservicenivå.  

Reservdelsurvalet som gjorts för Lageralternativet möjliggör för en lagertillgänglighet på    
62% samt en ledtidssänkning på 12 500 timmar per kvartal. Motsvarande siffror för 
Bilalternativet, utrustat med det standardkit som valts ut, är 50% samt 9 600 timmar. Den 
interna lagerföringen av reservdelar påverkar även kommunikationen mellan Otis och 
företagets kunder. En förutsättning för en god kommunikation är att information angående 
olika reservdelsmodellers lagernivåer finns tillgänglig, så att kunden i ett tidigt stadium kan 
få information om leveranser beräknas dra ut på tiden. Eftersom denna information är svår 
att tillhandahålla från både Hissmekano och EPC kan intern lagerföring medföra att dessa 
uppgifter i större utsträckning kan kommuniceras till kund. Eftersom lagertillgängligheten 
är högre för Lageralternativet än för Bilalternativet uppnås därför något bättre 
kommunikationsmöjligheter. Som tidigare belyst måste dock Otis för att dra nytta av denna 
information hitta ett sätt att bättre kommunicera ut mot kund. Redan idag finns information 
om de leveranstider som ska gälla från underleverantörerna men den kommuniceras inte till 
kunden. 

• 3 000 SEK Lagerföringskostander 

• 65 000 SEK Lagerhållningskostnader 

• 232 000 SEK Transportkostnader 

• 45 000 SEK Administrativa kostnader 

• 345 000 SEK Totalkostnad 
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En god kommunikation ligger även till grund för en högre leveranspålitlighet då 
osäkerheten kring leveranstider reduceras. Dessutom påverkas kundanpassningsförmågan 
positivt av intern lagerföring då företaget bättre kan anpassa sig till kunder med krav på 
korta leveranstider. För båda dessa element uppnås något bättre förutsättningar för 
Lageralternativet än för Bilalternativet beroende på en högre lagertillgänglighet. 

I figur 33 kan det utläsas att det nuvarande logistiksystemet är dyrare än något av de 
framarbetade logistikalternativen. Detta på grund av höga transport- samt administrativa 
kostnader. Transportkostnaderna har i huvudsak sitt ursprung i behovet av frekventa 
biltransporter till lagerlokalerna i Solna samt Älvsjö, för att hämta upp reservdelar och 
transportera dem till kundernas hissar. De höga administrativa kostnaderna särskiljer sig 
från de utarbetade logistikalternativen som en följd av nuvarande beställningssystem där 
hissmontörerna delvis ringer in sina beställningar, vilket är ett tidskrävande förfarande. Den 
enda kostnadspost som är lägre än för de framarbetade logistikalternativen är 
lagerföringskostnaderna eftersom det inte binds något kapital i lagerförda reservdelar i det 
nuvarande logistiksystemet. Dock är lagerföringskostnaderna små i förhållande till övriga 
kostnadsposter i totalkostnadsanalysen varav det blir tydligt att inga stora vinster kan göras 
genom att enbart minska lagernivåerna. Förändringar av lagernivåerna som valts för de 
logistikalternativ som framarbetats påverkar därför enbart marginellt de totala 
logistikkostnaderna.  

 

 
Figur 33. Den totala logistikkostnaden för ett kvartal för nuvarande logistiksystem, 

Bilalternativet samt Lageralternativet baserat på totalkostnadsanalysens 
relevanta kostnadsposter. 
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Av de utarbetade logistikalternativen är Lageralternativet dyrast. Den kostnadspost som 
utgör den avgörande skillnaden är transportkostnaderna som är 92% större för 
Lageralternativet än för Bilalternativet, beroende på att fler transporter under arbetstid för 
upphämtning och utkörning av reservdel krävs. Övriga kostnadsskillnader berör 
lagerföringskostnaderna samt lagerhållningskostnaderna och beror av skillnader rörande 
lagerförda reservdelsmodeller och reservdelsvolymer samt den lageryta som krävs för 
lagerföringen. Dessa kostnadsmässiga variationer är dock små och utgör endast en bråkdel 
av skillnaden mellan alternativens transportkostnader. 

Valet av lämpligt logistiskt alternativ för Otis att anamma är inte självklart. Bilalternativet 
medför lägre kostnader för Otis men möjliggör för en lägre leveransservicenivå än 
Lageralternativet. Lageralternativet möjliggör för en 2 900 timmar större ledtidsänkning per 
kvartal än Bilalternativet, vilket motsvarar 30% mer i ledtidsänkning, men innebär för 
företaget en extra kostnad på 90 000 SEK per kvartal, eller 35% större kostnader.     

Till skillnad från Bilalternativet har Lageralternativet inte begränsats av lagerutrymme eller 
andra yttre förhållanden. Urvalet för Lageralternativet har därför kunnat utformas för att 
täcka alla de behov av reservdelsmodeller som kunnat säkerställas statistiskt eller som 
framkommit ur samtal med montörer och annan personal. De reservdelsmodeller som 
exkluderats från Bilalternativet på grund av platsbrist medför den skillnad i leveransservice 
som identifierats mellan alternativen. Båda logistikalternativen möjliggör dock för en 
flexibilitet i reservdelsurvalet vilket gör det möjligt att anpassa urvalet efter 
hissmontörernas förutsättningar. Hissmontörerna kan optimera de reservdelsurval som 
presenterats för alternativen och kan på så sätt i större utsträckning tillgodose det behov av 
reservdelsmodeller som existerar på deras specifika rutter. En sådan anpassning bör 
medföra en ökad leveransservice i förhållande till vad de initiala reservdelsurvalen 
resulterar i.  

Då Bilalternativets initiala reservdelsurval begränsats i form av lagerutrymme och andra 
yttre förutsättningar, och därmed inte till fullo kan tillgodosett det behov som identifierats, 
finns det en större potential för anpassning och förbättring av reservdelsurvalet än för 
Lageralternativet. Därmed antas skillnaden i leveransservice mellan logistikalternativen 
vara mindre än vad de initiala reservdelsurvalen resulterat i.   

En eventuell skillnad i leveransservicenivå mellan alternativen är svår att prissätta eftersom 
det förutsätter att de ekonomiska konsekvenserna för företaget av en höjning av 
leveransservicenivån är helt kända, något som inte är fallet. Det är därför svårt att avgöra 
om den ökade leveransservicenivå som Lageralternativet eventuellt möjliggör för i 
förhållande till Bilalternativet kompenserar för den större investering som alternativet 
kräver, då osäkerheten kring investeringens avkastning är stor. Något som däremot kan 
antas är att dessa konsekvenser grundar sig i kundens perception om Otis. I avsnitt 4.6, 
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Kundperception, presenterades data som tydligt visar att de områden som Otis kunder är 
mest missnöjda med är tid till utfört arbete samt kommunikationen med företaget. Dessa 
resultat pekar åt att en ledtidssänkning samt bättre kommunikation är av stort värde för Otis 
kunder men ger inget svar på frågan om hur mycket förbättringar inom dessa områden är 
värda att betala för från företagets sida. 

Oavsett huruvida en ökad leveransservicenivå i själva verket leder till ökade inkomster för 
Otis kan det antas att reducerade logistikkostnader leder till positiva ekonomiska effekter 
för företaget. Lageralternativet möjliggör förvisso för en högre leveransservicenivå än 
Bilalternativet i dess nuvarande form men innebär ingen större reducering av nuvarande 
logistikkostnader. Bilalternativet gör det däremot möjligt för företaget att öka 
leveransservicenivån kraftigt samtidigt som de logistiska kostnaderna kan reduceras 
drastiskt. 

Som presenterats i avsnitt 3.6, Förändring av logistikstrukturen, är även en verksamhets 
övergripande strategi en viktig aspekt att ta hänsyn till vid val mellan olika 
logistikalternativ. Det faktum att Otis 2010 lade ut sitt dåvarande lager på entreprenad har 
påverkat företagets vilja att återupprätta en lagerverksamhet i egen regi. Detta indikerar på 
en preferens från Otis sida till att anamma Bilalternativet då logistikalternativet inte kräver 
en ökad lageryta eller påverkar företagets planer på att hyra ut delar av lagerlokalerna i 
Solna.  

Vi rekommenderar därför en implementering av Bilalternativet då Otis kan dra fördel av 
både reducerade logistikkostnader men troligtvis även från en leveransservice som 
potentiellt kan nå samma nivå som för Lageralternativet. Samtidigt är förslaget kompatibelt 
med företagets strävan att hyra ut sin lagerlokal i Solna, ett faktum som bör underlätta 
implementeringen.    
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6 Slutsats samt diskussion 
I det avslutande kapitlet sammanfattas de slutsatser som vi kommit fram till under arbetet 
med denna rapport. En kritisk diskussion förs angående det arbete som genomförts och en 
handlingsplan i syfte att underlätta för Otis att implementera valt logistikalternativ 
presenteras. Avslutningsvis ges förslag på vidare studier som har framkommit som en följd 
av detta examensarbete. 

 

Arbetet med rapporten har gett oss en insikt i ett företag som befinner sig mitt i större 
logistiska förändringar. Företaget har under 2010 lagt ut sin omfattande lagerverksamhet på 
entreprenad och måste nu finna nya sätt att samarbeta med ett flertal underleverantörer. 
Genom att studera detta skede har vi sett komplexa processer inom en organisations 
reservdelshantering och fått insikt i de logistiska problem som uppstår inom samt mellan 
företag.   

Det har visat sig att nuvarande logistikverksamhet för reservdelar inte är optimalt utformad 
för Otis vare sig ekonomiskt eller leveransservicemässigt. Strävan inom företaget att 
minimera kapitalbindning i form av lagerförda reservdelar har resulterat i en ineffektiv och 
kostsam logistikverksamhet med en låg leveransservicenivå som följd. Ur den analys som 
utförts har det blivit tydligt att det enbart genom att internt lagerföra ett fåtal 
reservdelsmodeller blir möjligt att öka företagets leveransservicenivå kraftigt och sänka de 
totala logistikkostnaderna.  

Genom en intern lagerföring av reservdelar ges förutsättningar att förbättra de områden som 
Otis kunder idag känner det största missnöjet kring, tid till utfört arbete samt 
kommunikationen med företaget, områden som Otis ser som centrala i ett 
förändringsarbete. Dock har det framkommit att en förändring av logistiksystemet inte 
ensamt kan förbättra Otis kommunikation mot kunderna. Redan idag finns information 
rörande de leveranstider som normalt gäller från underleverantörerna men inga 
standardiserade sätt att kommunicera denna på, vilket är ett krav för att dra nytta av de 
möjligheter som uppstår till följd av intern lagerföring. 

I det nuvarande logistiksystemet är de kostnadsposter som har störst inverkan på den 
logistiska totalkostnaden personalkostnader för olika moment i logistikkedjan. Framförallt 
är det personalkostnaderna vid transport för upphämtning och utkörning av reservdelar till 
hiss som påverkar de totala logistikkostnaderna. För att minimera logistikkostnaderna är 
därför den viktigaste förändringen att minska den tid som hissmontörerna behöver lägga på 
transport. Givetvis måste montörerna kunna transportera sig till och från olika arbeten men 
alla transporter under arbetsdagen som inte sker mellan olika hissar måste begränsas. 
Samtidigt har det under arbetet blivit tydligt att kapitalkostnaderna i form av bundet kapital 
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i lagerförda reservdelar som regel står för en mindre del av Otis totala logistikkostnader.  
Därför har det visat sig vara viktigare för Otis att välja underleverantör efter vem som kan 
erbjuda ett logistiskt förfarande som minimerar företagets personalkostnader än vem som 
kan erbjuda reservdelar till lägsta pris.    

Vi presenterar två logistiska alternativ; lagerföring av reservdelar i Otis servicebilar samt i 
företagets lagerlokaler i Solna och Älvsjö. Av dessa alternativ rekommenderar vi Otis att 
implementera lagerföring av reservdelar i hissmontörernas bilar. Båda de utarbetade 
logistikalternativen resulterar i en ökning av Otis leveransservicenivå samt i reducerade 
logistikkostnader. Med de initiala reservdelsurval som gjorts för alternativen ger 
Lageralternativet förutsättningar för en något högre leveransservice än Bilalternativet. Den 
identifierade skillnaden i leveransservicenivå mellan alternativen är dock behäftad med en 
viss osäkerhet på grund av alternativens inbyggda flexibilitet kring urvalet av 
reservdelsmodeller. Flexibiliteten möjliggör för Bilalternativet att bättre kunna tillgodose 
det behov som säkerställts och på så sätt öka alternativets leveransservice. För 
Lageralternativet har det initiala reservdelsurvalet täckt alla behov som kunnat säkerställas 
varmed flexibiliteten inte bör ge samma utrymme för en höjning av leveransservicenivån. 
Därmed antas skillnaden i leveransservice mellan logistikalternativen vara mindre än den 
som de initiala reservdelsurvalen resulterat i. Dock krävs för att detta ska vara möjligt att 
hissmontörerna har goda kunskaper om sina rutter samt känner till vilka reservdelsbehov 
som kan uppstå.   

Vidare råder en osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna av en viss 
leveransservicenivå för företaget. Det går därför inte att slå fast vad en investering i 
logistiksystemet får för långsiktiga ekonomiska följder. Genom att lagerföra reservdelar i 
servicebilarna går det däremot att konstatera att betydligt lägre transportkostnader kan 
åstadkommas än vid lagerföring i lagerlokalerna, en skillnad som påverkar de totala 
logistikkostnaderna markant.   

Därtill har lager i bilarna visat sig vara av intresse för företaget eftersom det gör det möjligt 
för hissmontörer som närvarar vid besiktningar att vara utrustade med lämpliga 
reservdelsmodeller. Besiktningsanmärkningar kan sålunda i större utsträckning undvikas då 
hissmontörerna omgående kan åtgärda eventuella fel som uppmärksammas under själva 
besiktningen.  

 

6.1 Handlingsplan inför implementering av Bilalternativet 

En handlingsplan för implementering av Bilalternativet är av stor betydelse för arbetet med 
att strukturera vidare handlingar baserade på den analys och det resultat som presenteras i 
rapporten. 
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En intern lagerföring av reservdelar i hissmontörernas bilar har identifierats som 
välkommet bland företagets hissmontörer och anses kunna implementeras utan större 
motstånd. Även hissmontörernas bilar är väl utformade samt utrustade för lagerföring av 
reservdelar vilket underlättar implementeringen avsevärt. Det bör dock beaktas att alla 
förändringar kan skapa turbulens bland personal. För att underlätta implementeringen bör 
ansvariga så som regionchef och övrig logistikansvarig personal inom företaget vara 
delaktiga under hela processen och finnas tillgängliga för att svara på frågor och ge 
vägledning. Arbetsledarna har en central roll i det nya logistiksystemet då de står för den 
dagliga kontakten med hissmontörerna. Det är även de tillsammans med hissmontörerna 
som utför den initiala beställningen samt anpassningen av reservdelsurvalet. Därför bör 
emfas läggas på att skapa goda förutsättningar för kommunikation mellan arbetsledare samt 
mellan arbetsledare och övrig personal. 

Implementeringen föreslås ske stegvis i syfte att fasa in logistiksystemet in i nuvarande 
system. Ett första steg bör bestå av en implementering med hjälp av utvalda hissmontörer 
som besitter stor kunskap och erfarenhet kring hissar och reservdelar. Dessa bör vara 
uppdelade på Stockholms alla regioner, bland annat för att involvera alla arbetsledare i 
implementeringen men även för att fånga upp information och feedback från flera regioner. 
Feedback och information är av stor vikt att samla in i syfte att förbättra logistiksystemet. 
Lagernivåer, utrustning i bilarna eller andra egenskaper kan komma att behöva modifieras 
vilket måste grundas i hissmontörernas åsikter och erfarenheter av systemet. Efter att en 
första implementering utförts och eventuella problem rättats till bör implementeringen 
utökas för att involvera resterande hissmontörer i alla regioner.  

 

6.2 Självkritik 

Först och främst baseras stora delar av de empiriska studierna samt analysen i detta 
examensarbete på information som inhämtats från personer inom Otis samt från empiriska 
studier. Den information som har inhämtats har använts på det sätt som vi ansett vara rätt 
och rapporten visar därför den bild av verkligheten som vi som författare har uppfattat, en 
bild som givetvis kan strida mot andra personers uppfattningar.  

Den största källan till kritik rörande den information som insamlats till denna rapport är att 
inga studier har genomförts av vad en förbättrad leveransservice innebär för Otis 
ekonomiskt. Uppdragsbeskrivningen har varit begränsad till att enbart se till hur Otis 
leveransservice kan höjas på ett kostnadseffektivt sätt och därför har inget arbete lagts på 
att undersöka vad en förbättrad leveransservice kan innebära för Otis på längre sikt, 
exempelvis i form av ett ökat antal servicekontrakt tecknade med företaget. Detta är en 
studie som bör genomföras i syfte att ge ett bättre underlag för att jämföra de logistiska 
alternativ som presenteras, samtidigt som en mätning av kundeffekter skulle ge Otis en 
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bättre förståelse för kundernas handlande. I kapitel 6.3, Vidare och framtida studier, 
återkopplas till detta område och en vidare diskussion förs. 

En annan brist i rapporten är att den uppgift som gavs är relativt vag och inte ger några 
tydliga riktlinjer eller mätbara målnivåer att uppnå. Om tydliga mål rörande 
leveransservicenivå och totalkostnad givits av Otis hade det varit lättare för oss att jämföra 
olika logistiska alternativ samt kontrollera att resultaten ligger i linje med företagets 
målsättning.  

Sedan kan kritik riktas mot att de fokusområden inom leveransservice som valts som 
utgångspunkt för analysen enbart har baserats på en kundundersökning samt en 
sammanställning av de kundklagomål som inkommit till företaget. Vi tror i likhet med Otis 
att kundundersökningen samt de klagomål som presenteras ger en god bild av kundernas 
tankar på grund av det relativt breda underlag som ligger till grund för undersökningarna. 
Dock är en stor brist i dessa data att de inte ger en bild av hur situationen såg ut innan Otis 
outsourcade sin lagerverksamhet. Tyvärr har inga kundundersökningar genomförts tidigare 
för serviceavdelningen i Stockholm och de klagomål som inkommer till Otis lagras endast 
under en begränsad tid i den interna databanken. För att få ett bredare underlag och ge oss 
möjlighet att få en uppfattning om hur outsourcingen av lagerverksamheten har påverkat 
kundernas handlande hade vi därför velat genomföra intervjuer med ett flertal kunder, 
möten som vi tyvärr inte lyckats få tillstånd.           

Samtidigt kan brister observeras i beställningshistoriken. Den statistik som används i 
rapporten omfattat enbart en tremånadersperiod vilket givetvis är en tidsperiod som kan 
ifrågasättas. Då den reservdelshantering som tillämpas idag fortfarande är relativt ny och 
Otis aldrig har fört någon statistik över reservdelsanvändning har tyvärr en mer omfattande 
statistik inte funnits att tillgå.   

 

6.3 Vidare och framtida studier 

Under arbetets gång har ett flertal intressanta områden för vidare studier identifierats. De 
primära områdena presenteras nedan. 

Rapporten presenterar logistiska alternativ till nuvarande reservdelshantering och en 
diskussion följer där alternativen analyseras i termer av logistikkostnad samt 
leveransservicenivå. Vid utvärderingen av alternativen har det visat sig vara problematiskt 
att prissätta en viss nivå av leveransservice. Vi anser det vara av intresse för Otis att förstå 
hur en viss leveransservicenivå påverkar företagets kunder långsiktigt samt vilka de 
ekonomiska konsekvenserna blir för företaget. Med en sådan kunskap kan investeringar 
från företagets sida i syfte öka leveransservicenivån utvärderas som lämpliga eller inte. 
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Oavsett vilket föreslaget logistikalternativ som anammas eller om nuvarande logistiksystem 
behålls kvarstår ett centralt logistiskt samarbete mellan Otis och Hissmekano samt EPC. Vi 
anser att dessa samarbeten kan fördjupas och logistiksystemen integreras företagen 
emellan. Bland annat finns det ett behov av en förbättrad kommunikation mellan företagen 
angående aktuella lagernivåer och leveranstider men även ett automatiserat 
beställningssystem som reducerar beställningstider och personalkostnader. Information 
kring leveranstider och lagernivåer hos underleverantörerna bör i sin tur förmedlas till Otis 
kunder, något som inte sker i tillräcklig utsträckning i dagsläget. En utförlig studie bör ske 
angående vad kunden är intresserad av att veta samt på vilket sätt och vid vilken tidpunkt 
kunden vill få denna information. 

Därtill har själva leveranserna av reservdelar identifierats som ineffektiva och tidskrävande. 
Det är av stort intresse för Otis att leveranser sker i samband med hissmontörernas start på 
arbetsdagen. Nuvarande leveranser sker senare på förmiddagen vilket får onödiga 
biltransporter från hissmontörernas sida som följd. Ett intressant alternativ till nuvarande 
leveransförfarande är att leverera reservdelar till utplacerade lådor runtom i Stockholm 
istället för till Otis lagerlokaler. Genom att placera ut lådorna i montörernas distrikt nära 
Otis kontrakterade hissar skulle biltransporter kunna reduceras. Leveransmetod samt 
tidpunkt för leverans är något som Otis bör analysera då det finns potential för en 
reducering av logistikkostnader samt ledtider.  

Vi skulle även rekommendera Otis att studera möjligheten att utforma hissmontörernas 
rutter både efter geografiska områden men även efter hisstyp. En sådan utformning skulle 
underlätta anpassningen av reservdelsurvalet för lagerföring i hissmontörernas servicebilar 
för att bättre kunna tillgodose rutternas hisstyper. På så sätt kan en hög lagertillgänglighet 
uppnås samtidigt som transportkostnaderna kan hållas nere.   

Vidare anses studier kring möjlig implementering vara av stort intresse. Implementeringen 
av föreslaget logistikalternativ kräver en viss anpassning av beställningssystemet och det 
administrativa arbetet. Otis bör undersöka hur det nya beställningssystemet bör se ut i syfte 
att underlätta för hissmontörer, lagerpersonal och arbetsledare att arbeta inom 
logistiksystemet. I samband med en studie rörande implementeringen bör en utförlig 
omvärldsanalys utföras. Detta i syfte att anamma identifierade väl fungerade delar av 
andras logistiksystem. Speciellt intressanta områden att studera i detta sammanhang är 
lagerstyrning, beställningsförfarande samt hur information kommuniceras ut mot kund.  

Genom att Otis har tillgång till statistik rörande beställningsfrekvenser från företagets 
underleverantörer kan vanligt förekommande beställningar fångas upp och beställda 
reservdelsmodeller utvärderas för intern lagerföring. Det är därmed värdefullt att ha tillgång 
till sådan information i det fortsatta arbetet med att vidareutveckla ett logistiksystem med 
en intern lagerföring av reservdelar. I dagsläget är processen att utvinna statistik inom Otis 
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lång och mödosam och företaget bör därför utveckla ett standardiserat arbetssätt kring 
tillvaratagandet av statistik. 
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Bilaga 1. Reservdelsurval för Bilalternativet 
 

 

 

Hissmekano
NPCnr Artikel Lagernivå Pris styck, exkl. Kapitalbindning
3421 Batteri 12V 2,3 Ah 5 73,34 kr          366,69 kr
6507 Batteri 12V 0,8 Ah 5 66,19 kr          330,94 kr
2485 Dörrstängare Novo Standard 1 1 015,47 kr    1 015,47 kr
5999 Knapp K35 Röd24V HM-2535-S Röd 3 101,94 kr        305,82 kr
5055 Dörrdämparrulle M10 3 95,28 kr          285,83 kr
5175 Nyckelströmställare NS2 1 472,36 kr        472,36 kr
5001 Dörrstillslutare Dictator 4-hål 2 334,19 kr        668,39 kr
1084 Lysrör 18W/830 3 46,51 kr          139,54 kr
5056 Dörrdämparrulle M12 3 95,26 kr          285,77 kr
4062 PL-21 Plastkolv 2 258,06 kr 516,12 kr
7328 Nödöppningsskruv TTR M10X6 10 21,94 kr          219,40 kr
1042 Siren Piezo 12V 3 135,49 kr        406,46 kr
2188 Skylt klämrisk 50 1,29 kr             64,26 kr
1089 Lågenergi  12w  E27, Glödlampa 3 4,43 kr             13,28 kr
1147 Glimtändare 4-80W singel 3 7,71 kr             23,13 kr
8826 Glimtändare 4-22W serie 3 8,52 kr             25,55 kr
1083 Lysrör 36W 3 46,06 kr          138,19 kr
7696 Lysdiod 12V 3 26,80 kr          80,39 kr

5 357,59 kr

EPC
Artikelnr Artikel Lagernivå Pris styck, exkl. Kapitalbindning
FAA25090AD11TRYCKKNAPP OTIS 2000 RÖD CHROME ROSTFRITT 3 42,97 kr 128,92 kr
FAA380F500 STYRSKOINLÄGG 200X25X6 MM 3 4,94 kr 14,83 kr
F0718A1 BATTERI 6V 1,2Ah 3 41,17 kr 123,52 kr
GAA718B1 Batteri 12V 7Ah 5 80,10 kr 400,50 kr
3RH19212DA11HJÄLPBLOCK TILL 3RT KONTAKTOR 3 19,87 kr 59,60 kr
3RH1911-2GA2 HJÄLPBLOCK TILL GAA613GR1 RELÄ NC 2 NO 2 3 22,30 kr 66,90 kr
FAA424C2 Glödlampa 12V 2W E10 3 1,62 kr 4,85 kr
G0230AE5 Likriktare 250V 10,0A 3 33,89 kr 101,68 kr
FX424E519 LYSRÖR 58W/840 D=26 L=1500MM 3 15,82 kr 47,46 kr
GAA613GL3 RELÄ SIEMENS 3RH1362 110V 50/60 HZ 3 81,72 kr 245,16 kr
GAA613GZ2 RELÄ 3RH1344-2BB40 NC 4 NO 4 24 Vdc 3 87,20 kr 261,61 kr
GAA605H15 RC krets 3 13,88 kr 41,65 kr
FAA424AT6 Lysrör 70w/133 L=1764 D=26mm G13 3 268,62 kr 805,86 kr
GAA613GR1 Relä 230V VAC NC 4 NO 4 + Hjälp block 3 43,88 kr 131,64 kr

2 434,19 kr

Total kapitalbindning per bil 7 791,78 kr
Total kapitalbindning på 57 bilar 444 131,64 kr



   
 

Bilaga 2. Bilalternativet, enskilt beställda reservdelsmodeller 
kopplade till en arbetsorder 
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Bilaga 3. Kombinationsorder från EPC som tillgodoses av 
Bilalternativets reservdelsurval 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Arbetsordernummer Artikelnr Artikel Antal artiklar beställda Leveranstid, timmar
2138751 GAA613GZ2 Relä 3RH1344-2BB40 NC4 NO4 24Vdc 1 24
2138751 GAA605H15 RC krets 1 24
2138751 GAA605H15 RC krets 1 24
2133984 GAA613GZ2 Relä 3RH1344-2BB40 NC4 NO4 24Vdc 1 24
2133984 GAA605H15 RC krets 1 24
2133891 GAA613GZ2 Relä 3RH1344-2BB40 NC4 NO4 24Vdc 2 24
2133891 GAA605H15 RC krets 2 24
2130103 GAA605H15 RC krets 1 24
2130103 GAA613GL3 Relä Siemens 3RH1362 110V 50/60 Hz 1 24
2130103 GAA605H15 RC krets 1 24
2130103 GAA613GZ2 Relä 3RH1344-2BB40 NC4 NO4 24Vdc 1 24
2126457 GAA613GZ2 Relä 3RH1344-2BB40 NC4 NO4 24Vdc 1 24
2126457 GAA605H15 RC krets 1 24
2126014 GAA613GZ2 Relä 3RH1344-2BB40 1 24
2126014 GAA605H15 RC krets 1 24
2121929 FAA380F500 Styrskoinlägg 200*25*6mm 12 24
2121929 FAA380F500 Styrskoinlägg 200*25*6mm 6 24
2117447 GAA605H15 RC KRETS 1 24
2117447 GAA605H15 RC KRETS 12-250 VDC 3RT1916-1DG00 1 24
2117447 GAA613GZ2 RELÄ 3RH1344-2BB40 NC 2 NO 4 24 Vdc 1 24
2099671 GAA605H15 RC KRETS 1 24
2099671 FAA25090AD111 TRYCKKNAPP OTIS 2000 RÖD CHROME ROSTFRITT 1 24

Ledtidssänkning från arbetsorder med fler än en beställning: 216 timmar



   
 

Bilaga 4. Kombinationsorder från Hissmekano som tillgodoses av 
Bilalternativets reservdelsurval  
 

 

Arbetsordernummer Artikelnr Artikel Antal artiklar beställda Leveranstid, timmar
2083492 2188 Skylt Klämgubbe självhäftande 4 24
2083492 7736 Nödöppningsskruv Shield 10mm 2 24
2087764 3421 Batteri  12v, 2,3ah 1 24
2087764 1042 Siren piezo 12 V 1 24
2098296 8826 Glimtändare 4-22W serie 2 24
2098296 1084 Fullfärgslysr 18 W/830 2 24
2100221 3421 Batteri 12V 2,3 Ah 1 24
2100221 1042 Siren Piezo 12V 1 24
2102104 1083 Lysrör 36W L=1200mm Varmvit 2 24
2102104 8826 Glimtändare 4-22W serie 2 24
2104298 6507 Batteri 12V 0,8Ah till Safeline 3000 1 24
2104298 3421 Batteri  12v, 2,3ah 1 24
2104301 6507 Batteri 12V 0,8Ah till Safeline 3000 1 24
2104301 3421 Batteri  12v, 2,3ah 1 24
2104308 6507 Batteri 12V 0,8Ah till Safeline 3000 1 24
2104308 3421 Batteri  12v, 2,3ah 1 24
2113348 1147 Glimtändare 4-80W singel 1 24
2113348 1083 Lysrör 36W 1 24
2113866 3421 Batteri 12V 2,3 Ah 1 24
2113866 1042 Siren piezo 12V 1 24
2116047 3421 Batteri 12V 2,3 Ah 2 24
2116047 1042 Siren Piezo 12V 1 24
2116213 8826 Glimtändare 4-22W serie 2 24
2116213 1084 Fullfärgslysr. 18W/830 2 24
2118688 1147 Glimtändare 4-80W singel 2 24
2118688 1084 Fullfärgslysr 18 W/830 2 24
2120190 1147 Glimtändare 4-80W singel 6 24
2120190 1084 Fullfärgslysr 18 W/830 4 24
2124132 3421 Batteri 12V 2,3 Ah 1 24
2124132 1042 Siren piezo 12V 1 24
2127872 2188 Skylt klämrisk 2 24
2127872 7736 Nödöppningsskruv Shield 10mm 1 24
2127878 2188 Skylt klämrisk 3 24
2127878 7736 Nödöppningsskruv Shield 10mm 1 24
2128089 5001 Dörrtillslutare Dictator 4 hål 1 24
2128089 5055 Dörrdämparrulle M10 1 24
2129790 5055 Dörrdämparrulle M10 1 24
2134910 3421 Batteri 12V 2,3 Ah 1 24
2134910 1083 Lysrör 36W L=1200mm Varmvit 3 24

Ledtidssänkning från arbetsorder med fler än en beställning: 480 timmar



   
 

Bilaga 5. Reservdelsurval för Lageralternativet, lagerlokalen i 
Solna 
 

  
  

Hissmekano
NPCnr Artikel Lagernivå Pris styck, exkl. moms Kapitalbindning

3421 Batteri 12V 2,3 Ah 91 73,34 kr                         6 637,09 kr
6507 Batteri 12V 0,8 Ah 18 66,19 kr                         1 191,38 kr
2485 Dörrstängare Novo Standard 5 1 015,47 kr                   5 077,36 kr
5999 Knapp K35 Röd24V HM-2535-S Röd 18 101,94 kr                       1 783,93 kr
5055 Dörrdämparrulle M10 8 95,28 kr                         714,59 kr
5175 NS-2 Nyckelströmsställare 5 472,36 kr                       2 361,81 kr
4000 Dörrglas trådklarglas 700X140mm 6 194,11 kr                       1 164,64 kr
5001 Dörrstillslutare Dictator 4-hål 5 334,19 kr                       1 670,96 kr
1084 Fullfärgslysr 18 W/830 20 46,51 kr                         930,24 kr
5056 Ledarrulle 12mm 7 95,26 kr                         666,80 kr

118119 PL-21 Plastkolv 3 258,06 kr 774,18 kr
7328 Nödöppningsskruv TTR M10X6 45 21,94 kr                         976,34 kr
1042 Siren Piezo 12V 6 135,49 kr                       745,18 kr
1047 Batteri 12V 3,2 Ah 2 123,38 kr                       246,76 kr
3411 Batteri HP992/556 6V 3 134,49 kr                       336,22 kr
6000 Knapp K35 Gul 24V 3 101,94 kr                       305,82 kr
3013 Kontaktor LC1D32P7 230V/32A 15 3 458,03 kr                       1 374,09 kr
3557 Nyckelmanövrering-återfjädrande med Indi 2 645,15 kr                       1 290,30 kr
7736 Nödöppningsskruv Shield 10mm 12 28,05 kr                         336,60 kr
2188 Skylt klämrisk 50 1,29 kr                            64,26 kr
1542 Tryckknapp Schäfer MT42 VIII 3 129,03 kr                       322,58 kr
1685 Dörrhandtag knopp 2 341,93 kr                       683,87 kr
3617 Dörrkontakt MKM-KO-30-NY-RF-H 2 399,43 kr                       798,86 kr
3132 Hjälpkontakt LADN22 2NO/2NC 4 65,68 kr                         262,71 kr
6006 HM-2535-S Bricka Rostfri 8 38,15 kr                         305,18 kr
1030 Hydraulolja ISO 46, Deve 20 litersd 4 438,70 kr                       1 754,81 kr
3409 Kontaktor LC1D25P7 230V 3 255,95 kr                       767,85 kr
8599 Relä 3RTH4262-OAPO 230VAC 2 358,12 kr                       537,18 kr
4090 Relä 60Vdc Tec1804 2 180,64 kr                       361,28 kr
3334 Relä CAD32BD 2 161,29 kr                       241,94 kr
7777 Vibragummi Deve spärrklack M6 5 68,39 kr                         307,76 kr
1147 Glimtändare 4-80W singel 20 7,71 kr                            154,22 kr
8826 Glimtändare 4-22W serie 20 8,52 kr                            170,34 kr
1089 Lågenergi  12w  E27, Glödlampa 20 4,43 kr                            88,54 kr
7696 Lysdiod 12V 20 26,80 kr                         535,91 kr
1083 Lysrör 36W 20 46,06 kr                         921,26 kr

36 862,83 kr

EPC
Artikelnr Artikel Lagernivå Pris styck, exkl. moms Kapitalbindning
FAA25090AD111 TRYCKKNAPP OTIS 2000 RÖD CHROME ROSTFRITT 11 42,97 kr 451,21 kr
FAA380F500 STYRSKOINLÄGG 200X25X6 MM 38 4,94 kr 185,42 kr
GAA718B1 Batteri 12V 7Ah 6 80,10 kr 480,61 kr
3RH19212DA11 HJÄLPBLOCK TILL 3RT KONTAKTOR 9 19,87 kr 168,88 kr
F0718A1 BATTERI 6V 1,2Ah 4 41,17 kr 164,70 kr
3RH1911-2GA22 HJÄLPBLOCK TILL GAA613GR1 RELÄ NC 2 NO 2 11 22,30 kr 234,15 kr
FAA424C2 Glödlampa 12V 2W E10 20 1,62 kr 32,36 kr
G0230AE5 Likriktare 250V 10,0A 6 33,89 kr 203,35 kr
FX424E519 LYSRÖR 58W/840 D=26 L=1500MM 20 15,82 kr 316,40 kr
GAA613GL3 RELÄ SIEMENS 3RH1362 110V 50/60 HZ 4 81,72 kr 326,88 kr
GAA613GZ2 RELÄ 3RH1344-2BB40 NC 4 NO 4 24 Vdc 6 87,20 kr 523,22 kr
AAA718E3 Batteri 12V 4Ah 2 55,47 kr 83,20 kr
FAA424AT6 Lysrör 70w/133 L=1764 D=26mm G13 10 268,62 kr 2 686,21 kr
M0265AM1 Dörrulle för dörrlina Selcom 3 42,61 kr 106,53 kr
GAA605H15 RC krets 6 13,88 kr 76,36 kr
GAA613GR1 Relä 230V VAC NC 4 NO 4 + Hjälp block 6 43,88 kr 263,28 kr

6 302,76 kr
Total kapitalbindning 43 165,29 kr



   
 

Bilaga 6. Reservdelsurval för Lageralternativet, lagerlokalen i 
Älvsjö 
 

 

Hissmekano
NPCnr Reservdelsnamn Pris styck, exkl. moms Lagernivå Kapitalbindning

3421 Batteri 12V 2,3 Ah 73,34 kr                         60 4 424,73 kr
6507 Batteri 12V 0,8 Ah 66,19 kr                         12 794,25 kr
2485 Dörrstängare Novo Standard 1 015,47 kr                   3 3 046,41 kr
5999 Knapp K35 Röd24V HM-2535-S Röd 101,94 kr                       12 1 189,29 kr
5055 Dörrdämparrulle M10 95,28 kr                         5 476,39 kr
5175 NS-2 Nyckelströmsställare 472,36 kr                       3 1 574,54 kr
4000 Dörrglas trådklarglas 700X140mm 194,11 kr                       4 776,42 kr
5001 Dörrstillslutare Dictator 4-hål 334,19 kr                       3 1 113,98 kr
1084 Fullfärgslysr 18 W/830 46,51 kr                         10 465,12 kr
5056 Ledarrulle 12mm 95,26 kr                         5 444,54 kr

118119 PL-21 Plastkolv 258,06 kr 2 516,12 kr
7328 Nödöppningsskruv TTR M10X6 21,94 kr                         30 650,89 kr
1042 Siren Piezo 12V 135,49 kr                       4 496,78 kr
1047 Batteri 12V 3,2 Ah 123,38 kr                       2 246,76 kr
3411 Batteri HP992/556 6V 134,49 kr                       2 224,15 kr
6000 Knapp K35 Gul 24V 101,94 kr                       2 203,88 kr
3013 Kontaktor LC1D32P7 230V/32A 15 458,03 kr                       2 916,06 kr
3557 Nyckelmanövrering-återfjädrande med Indi 645,15 kr                       2 1 290,30 kr
7736 Nödöppningsskruv Shield 10mm 28,05 kr                         8 224,40 kr
2188 Skylt klämrisk 1,29 kr                            40 51,41 kr
1542 Tryckknapp Schäfer MT42 VIII 129,03 kr                       2 215,05 kr
1685 Dörrhandtag knopp 341,93 kr                       2 683,87 kr
3617 Dörrkontakt MKM-KO-30-NY-RF-H 399,43 kr                       2 798,86 kr
3132 Hjälpkontakt LADN22 2NO/2NC 65,68 kr                         3 175,14 kr
6006 HM-2535-S Bricka Rostfri 38,15 kr                         5 203,46 kr
1030 Hydraulolja ISO 46, Deve 20 litersd 438,70 kr                       3 1 169,87 kr
3409 Kontaktor LC1D25P7 230V 255,95 kr                       2 511,90 kr
8599 Relä 3RTH4262-OAPO 230VAC 358,12 kr                       2 716,24 kr
4090 Relä 60Vdc Tec1804 180,64 kr                       2 361,28 kr
3334 Relä CAD32BD 161,29 kr                       2 322,59 kr
7777 Vibragummi Deve spärrklack M6 68,39 kr                         3 205,17 kr
1147 Glimtändare 4-80W singel 7,71 kr                            7 53,98 kr
8826 Glimtändare 4-22W serie 8,52 kr                            7 59,62 kr
1089 Lågenergi  12w  E27, Glödlampa 4,43 kr                            20 88,54 kr
7696 Lysdiod 12V 26,80 kr                         10 267,95 kr
1083 Lysrör 36W 46,06 kr                         10 460,63 kr

25 420,57 kr

EPC
Artikelnr Reservdelsnamn Pris styck, exkl. moms Lagernivå Kapitalbindning
FAA25090AD111TRYCKKNAPP OTIS 2000 RÖD CHROME ROSTFRITT 42,97 kr 7 300,81 kr
FAA380F500 STYRSKOINLÄGG 200X25X6 MM 4,94 kr 25 123,61 kr
GAA718B1 Batteri 12V 7Ah 80,10 kr 4 320,40 kr
3RH19212DA11 HJÄLPBLOCK TILL 3RT KONTAKTOR 19,87 kr 6 112,58 kr
F0718A1 BATTERI 6V 1,2Ah 41,17 kr 3 109,80 kr
3RH1911-2GA22 HJÄLPBLOCK TILL GAA613GR1 RELÄ NC 2 NO 2 22,30 kr 7 156,10 kr
FAA424C2 Glödlampa 12V 2W E10 1,62 kr 12 18,88 kr
G0230AE5 Likriktare 250V 10,0A 33,89 kr 4 135,57 kr
FX424E519 LYSRÖR 58W/840 D=26 L=1500MM 15,82 kr 14 216,21 kr
GAA613GL3 RELÄ SIEMENS 3RH1362 110V 50/60 HZ 81,72 kr 3 217,92 kr
GAA613GZ2 RELÄ 3RH1344-2BB40 NC 4 NO 4 24 Vdc 87,20 kr 4 348,81 kr
AAA718E3 Batteri 12V 4Ah 55,47 kr 1 55,47 kr
FAA424AT6 Lysrör 70w/133 L=1764 D=26mm G13 268,62 kr 2 447,70 kr
M0265AM1 Dörrulle för dörrlina Selcom 42,61 kr 2 71,02 kr
GAA605H15 RC krets 13,88 kr 4 50,91 kr
GAA613GR1 Relä 230V VAC NC 4 NO 4 + Hjälp block 43,88 kr 4 175,52 kr

2 861,31 kr
Total kapitalbindning 28 281,88 kr



   
 

Bilaga 7. Lageralternativet, enskilt beställda reservdelsmodeller 
kopplade till en arbetsorder 
 

 

 

 

 

 

Hissmekano
NPCnr Artikel Antal arbetsorder Antal artiklar beställda Leveranstid, timmar Leveranstid x antal arbetsorder

3421 Batteri 12V 2,3 Ah 131 166 24 3144
6507 Batteri 12V 0,8 Ah 30 33 24 720
2485 Dörrstängare Novo Standard 15 19 24 360
5999 Knapp K35 Röd24V HM-2535-S Röd 15 27 24 360
5055 Dörrdämparrulle M10 10 14 24 240
5175 NS-2 Nyckelströmsställare 10 10 24 240
4000 Dörrglas trådklarglas 700X140mm 8 12 24 192
5001 Dörrstillslutare Dictator 4-hål 8 9 24 192
1084 Fullfärgslysr 18 W/830 7 13 24 168
5056 Ledarrulle 12mm 6 14 24 144

118119 PL-21 Plastkolv 6 6 24 144
7328 Nödöppningsskruv TTR M10X6 6 89 24 144
1042 Siren Piezo 12V 5 5 24 120
1047 Batteri 12V 3,2 Ah 4 4 24 96
3411 Batteri HP992/556 6V 4 5 24 96
6000 Knapp K35 Gul 24V 4 6 24 96
3013 Kontaktor LC1D32P7 230V/32A 15 4 5 24 96
3557 Nyckelmanövrering-återfjädrande med Indi 4 4 24 96
7736 Nödöppningsskruv Shield 10mm 4 20 24 96
2188 Skylt klämrisk 4 51 24 96
1542 Tryckknapp Schäfer MT42 VIII 4 5 24 96
1685 Dörrhandtag knopp 3 4 72 216
3617 Dörrkontakt MKM-KO-30-NY-RF-H 3 3 24 72
3132 Hjälpkontakt LADN22 2NO/2NC 3 5 24 72
6006 HM-2535-S Bricka Rostfri 3 8 24 72
1030 Hydraulolja ISO 46, Deve 20 litersd 3 3 24 72
3409 Kontaktor LC1D25P7 230V 3 3 24 72
8599 Relä 3RTH4262-OAPO 230VAC 3 3 72 216
4090 Relä 60Vdc Tec1804 3 4 24 72
3334 Relä CAD32BD 3 3 168 504
7777 Vibragummi Deve spärrklack M6 3 9 24 72
1147 Glimtändare 4-80W singel 1 2 24 24

EPC
Artikelnr Artikel Antal arbetsorder Antal artiklar beställda Leveranstid, timmar Leveranstid x antal arbetsorder
FAA25090AD111 TRYCKKNAPP OTIS 2000 RÖD CHROME ROSTFRITT 11 19 24 264
FAA380F500 STYRSKOINLÄGG 200X25X6 MM 8 57 24 192
GAA718B1 Batteri 12V 7Ah 7 12 24 168
3RH19212DA11 HJÄLPBLOCK TILL 3RT KONTAKTOR 6 17 24 144
F0718A1 BATTERI 6V 1,2Ah 8 8 24 192
3RH1911-2GA22 HJÄLPBLOCK TILL GAA613GR1 RELÄ NC 2 NO 2 6 15 24 144
FAA424C2 Glödlampa 12V 2W E10 6 35 24 144
G0230AE5 Likriktare 250V 10,0A 6 12 24 144
FX424E519 LYSRÖR 58W/840 D=26 L=1500MM 6 41 24 144
GAA613GL3 RELÄ SIEMENS 3RH1362 110V 50/60 HZ 5 6 24 120
GAA613GZ2 RELÄ 3RH1344-2BB40 NC 4 NO 4 24 Vdc 4 4 24 96
AAA718E3 Batteri 12V 4Ah 3 3 24 72
FAA424AT6 Lysrör 70w/133 L=1764 D=26mm G13 3 5 24 72
M0265AM1 Dörrulle för dörrlina Selcom 3 5 24 72

Ledtidssänkning från arbetsorder med enbart en beställning 10 368 timmar



   
 

Bilaga 8. Kombinationsorder från EPC som tillgodoses av 
Lageralternativets reservdelsurval 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsordernummer Artikelnr Artikel Antal artiklar beställda Leveranstid, timmar
2138751 GAA613GZ2 Relä 3RH1344-2BB40 NC4 NO4 24Vdc 1 24
2138751 GAA605H15 RC krets 1 24
2138751 GAA605H15 RC krets 1 24
2133984 GAA613GZ2 Relä 3RH1344-2BB40 NC4 NO4 24Vdc 1 24
2133984 GAA605H15 RC krets 1 24
2133891 GAA613GZ2 Relä 3RH1344-2BB40 NC4 NO4 24Vdc 2 24
2133891 GAA605H15 RC krets 2 24
2130103 GAA605H15 RC krets 1 24
2130103 GAA613GL3 Relä Siemens 3RH1362 110V 50/60 Hz 1 24
2130103 GAA605H15 RC krets 1 24
2130103 GAA613GZ2 Relä 3RH1344-2BB40 NC4 NO4 24Vdc 1 24
2126457 GAA613GZ2 Relä 3RH1344-2BB40 NC4 NO4 24Vdc 1 24
2126457 GAA605H15 RC krets 1 24
2126014 GAA613GZ2 Relä 3RH1344-2BB40 NC4 NO4 24Vdc 1 24
2126014 GAA605H15 RC krets 1 24
2121929 FAA380F500 Styrskoinlägg 200*25*6mm 12 24
2121929 FAA380F500 Styrskoinlägg 200*25*6mm 6 24
2117447 GAA605H15 RC krets 1 24
2117447 GAA605H15 RC KRETS 12-250 VDC 3RT1916-1DG00 1 24
2117447 GAA613GZ2 RELÄ 3RH1344-2BB40 NC 2 NO 4 24 Vdc 1 24
2099671 GAA605H15 RC krets 1 24
2099671 FAA25090AD111 TRYCKKNAPP OTIS 2000 RÖD CHROME ROSTFRITT 1 24
2088340 GAA613GR1 Relä 230V VAC NC 4 NO 4 + Hjälp block 2 24
2088340 3RH1911-2GA22 HJÄLPBLOCK TILL GAA613GR1 RELÄ NC 2 NO 2 2 24
2088145 GAA613GR1 Relä 230V VAC NC 4 NO 4 + Hjälp block 1 24
2088145 3RH1911-2GA22 HJÄLPBLOCK TILL GAA613GR1 RELÄ NC 2 NO 2 1 24
2087972 GAA613GR1 Relä 230V VAC NC 4 NO 4 + Hjälp block 1 24
2087972 GAA613GR1 Relä 230V VAC NC 4 NO 4 + Hjälp block 2 24
2087972 3RH1911-2GA22 HJÄLPBLOCK TILL GAA613GR1 RELÄ NC 2 NO 2 3 24

Ledtidssänkning från arbetsorder med fler än en beställning: 288 timmar



   
 

Bilaga 9. Kombinationsorder från Hissmekano som tillgodoses av 
Lageralternativets reservdelsurval 
 

 

Arbetsordernummer Artikelnr Artikel Antal artiklar beställda Leveranstid, timmar
2083492 2188 Skylt Klämgubbe självhäftande 4 24
2083492 7736 Nödöppningsskruv Shield 10mm 2 24
2087764 3421 Batteri  12v, 2,3ah 1 24
2087764 1042 Siren piezo 12 V 1 24
2098296 8826 Glimtändare 4-22W serie 2 24
2098296 1084 Fullfärgslysr 18 W/830 2 24
2100221 3421 Batteri 12V 2,3 Ah 1 24
2100221 1042 Siren Piezo 12V 1 24
2101050 3617 Dörrkontakt MKM-KO-30-NY-RF-H 1 24
2101050 1042 Siren piezo 12 V 1 24
2101275 3132 Hjälpkontakt LADN22 2NO/2NC 1 24
2101275 3409 Kontaktor LC1D25P7 230V 1 24
2101275 3409 Kontaktor LC1D25P7 230V 2 24
2102104 1083 Lysrör 36W L=1200mm Varmvit 2 24
2102104 8826 Glimtändare 4-22W serie 2 24
2104298 6507 Batteri 12V 0,8Ah till Safeline 3000 1 24
2104298 3421 Batteri  12v, 2,3ah 1 24
2104301 6507 Batteri 12V 0,8Ah till Safeline 3000 1 24
2104301 3421 Batteri  12v, 2,3ah 1 24
2104308 6507 Batteri 12V 0,8Ah till Safeline 3000 1 24
2104308 3421 Batteri  12v, 2,3ah 1 24
2104755 5999 Knapp HM-2535-S Röd 2 24
2104755 6006 Tryckknappsbricka rostfri 2 24
2110153 2485 Dörrstängare Novo Standard 1 24
2110153 1030 Hydraulolja 46 20l 1 24
2111583 3013 Kontaktor LC1D32P7 230VAC 1 24
2111583 3421 Batteri 12V 2,3 Ah 1 24
2113348 1147 Glimtändare 4-80W singel 1 24
2113348 1083 Lysrör 36W L=1200mm Varmvit 3 24
2113866 3421 Batteri 12V 2,3 Ah 1 24
2113866 1042 Siren piezo 12V 1 24
2116047 3421 Batteri 12V 2,3 Ah 2 24
2116047 1042 Siren Piezo 12V 1 24
2116213 8826 Glimtändare 4-22W serie 2 24
2116213 1084 Fullfärgslysr. 18W/830 2 24
2116424 3132 Hjälpkontakt LADN22 2NO/2NC 1 24
2116424 3132 Hjälpkontakt LADN22 2NO/2NC 1 24
2118688 1147 Glimtändare 4-80W singel 2 24
2118688 1084 Fullfärgslysr 18 W/830 2 24
2120190 1147 Glimtändare 4-80W singel 6 24
2120190 1084 Fullfärgslysr 18 W/830 4 24
2124132 3421 Batteri 12V 2,3 Ah 1 24
2124132 1042 Siren piezo 12V 1 24
2125639 3421 Batteri 12V 2,3 Ah 2 24
2125639 3421 Batteri 12V 2,3 Ah 2 24
2125639 1030 Hydraulolja 46 20l 1 24
2127298 1030 Hydraulolja 46 20l 1 24
2127298 2188 Skylt klämrisk 2 24
2127671 5999 HM-2535-S Röd 4 24
2127671 6006 HM-2535-S Bricka Rostfri 4 24
2127865 1030 Hydraulolja 2 24
2127865 2188 Skylt klämrisk 2 24
2127872 2188 Skylt klämrisk 2 24
2127872 7736 Nödöppningsskruv Shield 10mm 1 24
2127878 2188 Skylt klämrisk 3 24
2127878 7736 Nödöppningsskruv Shield 10mm 1 24
2128089 5001 Dörrtillslutare Dictator 4 hål 1 24
2128089 5055 Dörrdämparrulle M10 1 24
2134910 3421 Batteri 12V 2,3 Ah 1 24
2134910 1083 Lysrör 36W L=1200mm Varmvit 3 24
2135452 5999 HM-2525-S Röd 2 24
2135452 6006 HM-5235-S Bricka Rostfri 2 24

Ledtidssänkning från arbetsorder med fler än en beställning: 720 timmar



   
 

Bilaga 10. Beräkningsbilaga för nuvarande logistikkostnader 
 

Lagerföringskostnader 

𝐿𝐾𝑙𝑝𝑝𝑛ö𝑝𝑙𝐾𝑙𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝 = 𝑘𝐾𝑝𝑙𝐾𝐾𝑙𝑏𝑙𝐾𝐾𝐾𝑙𝐾𝑙 × 𝑘𝐾𝑝𝑙𝐾𝐾𝑙𝑝ä𝐾𝐾𝐾 = 0 𝑆𝑆𝐾 × 15% = 0 𝑆𝑆𝐾 
 

Lagerhållningskostnader 

Personalkostnader 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙 =
0,083 𝐾𝑙𝑡
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

×
375 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑙𝑡

=
31,13 𝑆𝑆𝐾
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 =
31,13 𝑆𝑆𝐾
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

× 961 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙𝐾𝑝 ≈ 30 000 𝑆𝑆𝐾 

 

Hyres- och driftkostnader 

Lagerlokalen i Solna 

𝐻𝐻𝑝𝑝𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾  ℎä𝐾𝑛ö𝑝𝑙𝑙𝑙 𝐾𝑝𝑝𝑘𝑙𝑒𝑝𝑘𝑝𝑝𝑘𝐾𝐾𝑡ℎ𝑝𝐾𝑝𝐾 𝑝𝑝𝑝 å𝑝 = 90 𝑡2 × 1 200 𝑆𝑆𝐾 = 108 000 𝑆𝑆𝐾 

𝐻𝐻𝑝𝑝𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾  ℎä𝐾𝑛ö𝑝𝑙𝑙𝑙 𝐾𝑝𝑝𝑘𝑙𝑒𝑝𝑘𝑝𝑝𝑘𝐾𝐾𝑡ℎ𝑝𝐾𝑝𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 =
108 000 𝑆𝑆𝐾

4
= 27 000 𝑆𝑆𝐾 

Lagerlokalen i Älvsjö 

𝐻𝐻𝑝𝑝𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 å𝑝 = 20 𝑡2 ×
1 200 𝑆𝑆𝐾

𝑡2 = 24 000 𝑆𝑆𝐾 

𝐻𝐻𝑝𝑝𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 24 000 𝑆𝑆𝑆
4

= 6 000 𝑆𝑆𝐾   

 

Transportkostnader 

Fraktkostnader Hissmekano 

𝐹𝑝𝐾𝑘𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙 𝑙𝑝𝑘𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝 ×  
𝑛𝑝𝐾𝑘𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑙𝑝𝑘𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾

= 64 𝐾𝐾 × 350 𝑆𝑆𝐾 ≈ 22 000 𝑆𝑆𝐾 

Fraktkostnader EPC 

𝐹𝑝𝐾𝑘𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 𝑘ä𝑝𝐾𝑝𝐾 𝑝å 𝐾𝑙𝑙𝐾 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙𝐾𝑝 𝑢𝐾𝐾𝑝𝑝 𝑝𝐾𝐾 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 × 10%
= 35 906,45𝑘𝑝 × 10% ≈ 4 000 𝑆𝑆𝐾 

 

Personalkostnader vid biltransport av reservdel 

Arbetsorder med ett biltransportbehov på 60 minuter 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 =
1 𝐾𝑙𝑡

𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝
×

375 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑙𝑡

=
375 𝑆𝑆𝐾

𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝
 



   
 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 67 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 ×
375 𝑆𝑆𝐾

𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝
≈ 25 000 𝑆𝑆𝐾 

Arbetsorder med ett biltransportbehov på 40 minuter 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 =
0,67 𝐾𝑙𝑡

𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝
×

375 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑙𝑡

=
251,25 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝

 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 649 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 ×
251, 25𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝

≈ 163 000 𝑆𝑆𝐾 

 

Bensinkostnad vid biltransport av reservdel 

Arbetsorder med ett biltransportbehov på 60 minuter 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 =
15 𝑆𝑆𝐾

𝐿
×

3 𝐿
𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝

=
45 𝑆𝑆𝐾

𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝
 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 67 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 ×
45 𝑆𝑆𝐾

𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝
≈ 3 000 𝑆𝑆𝐾 

Arbetsorder med ett biltransportbehov på 40 minuter 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 =
15 𝑆𝑆𝐾

𝐿
×

2 𝐿
𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝

=
30 𝑆𝑆𝐾

𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝
 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 649 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 ×
30 𝑆𝑆𝐾

𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝
≈ 19 000 𝑆𝑆𝐾 

 

Leasingkostnad vid biltransport av reservdel 

Procentuell andel av arbetstiden som en hissmontör spenderar per kvartal på biltransport av reservdel 

𝐴𝐾𝐾𝑝𝑙 𝐾𝑘 𝐾𝑙𝐾 =
1 𝐾𝑙𝑡 × 67 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 + 0,67 𝐾𝑙𝑡 × 649 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝

480 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑙𝑡𝑡𝐾𝑝 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 × 57 ℎ𝑙𝐾𝐾𝑡𝐾𝐾𝐾ö𝑝𝑝𝑝
≈ 1,83% 

𝐿𝑝𝐾𝐾𝑙𝐾𝑙𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 =
1 212 048 𝑆𝑆𝐾 × 1,83%

4
≈ 6 000 𝑆𝑆𝐾 

 

Administrativa kostnader 

Personalkostnad vid beställning av reservdel från Hissmekano med handdator 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙 =
0,033 𝐾𝑙𝑡
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

×
375 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑙𝑡

=
12,38 𝑆𝑆𝐾
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 722 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙𝐾𝑝 ×
12,38 𝑆𝑆𝐾
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

≈ 9 000 𝑆𝑆𝐾 

Personalkostnad vid beställning av reservdel från Hissmekano med telefonsamtal  

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙 =
0,15 𝐾𝑙𝑡

𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙
×

375 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑙𝑡

=
56,25 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝

 



   
 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 722 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙𝐾𝑝 ×
56,25 𝑆𝑆𝐾
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

≈ 41 000 𝑆𝑆𝐾 

Personalkostnad vid beställning av reservdel från EPC med handdator  

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙 = 0,067 𝐾𝑙𝑡 ×
375 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑙𝑡

= 25,13 𝑆𝑆𝐾 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 239 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙𝐾𝑝 ×
25,13𝑘𝑝

𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙
≈ 6 000 𝑆𝑆𝐾 

Personalkostnad vid order av reservdel från EPC med telefonsamtal  

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙 = 0,13 𝐾𝑙𝑡 ×
375 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑙𝑡

 = 48,75𝑘𝑝  

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 239 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙𝐾𝑝 ×
48,75 𝑆𝑆𝐾
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

≈ 12 000 𝑆𝑆𝐾 

Relativa frekvenser 

𝑃𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 𝑘𝑙𝐾 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙 𝑛𝑝å𝐾 𝐻𝑙𝐾𝐾𝑡𝑝𝑘𝐾𝐾𝐾
= 85% × 9 000 𝑆𝑆𝐾 + 15% × 41 000 𝑆𝑆 ≈ 14 000 𝑆𝑆𝐾 

𝑃𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 𝑘𝑙𝐾 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙 𝑛𝑝å𝐾 𝑆𝑃𝐸 = 85% × 6 000 𝑆𝑆𝐾 + 15% × 12 000 𝑆𝑆𝐾
≈ 7 000 𝑆𝑆𝐾 

 

Personalkostnad vid fakturahantering 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑛𝐾𝑘𝐾𝑢𝑝𝐾 =
0,083 𝐾𝑙𝑡
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

×
375 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑙𝑡

=
31,13 𝑆𝑆𝐾
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

 

 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 961 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙𝐾𝑝 × 31,13 𝑆𝑆𝑆
𝑏𝑏𝑏𝑏ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

≈ 30 000 𝑆𝑆𝐾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
 

Bilaga 11. Beräkningsbilaga för Bilalternativet 
 

Leveransservicenivå 

𝐿𝑝𝐾𝐾𝑙𝐾𝐾𝐾ä𝐾𝑘𝐾𝑙𝐾𝑙 𝑙𝑝𝐾𝐾𝑡 𝑝𝑝𝐾𝑢𝑒𝑝𝑝𝑙𝐾𝑙 𝐾𝑘 𝑘ä𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝å 𝑙𝑝𝑘𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾 = 8 600 𝐾𝑙𝑡  

𝐿𝐾𝑙𝑝𝑝𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙ä𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑝𝐾 =
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 𝐾𝐾𝑡 𝑘𝑢𝐾𝐾𝐾𝐾 å𝐾𝑙ä𝑝𝐾𝐾𝐾 𝐾𝑙𝑝𝑝𝑘𝐾 𝑢𝐾𝐾𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑙𝐾𝐾𝑝𝐾

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙𝐾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 𝑢𝐾𝐾𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑙𝐾𝐾𝑝𝐾
=

359
716

≈ 50% 

𝐿𝑝𝐾𝐾𝑙𝐾𝐾𝐾ä𝐾𝑘𝐾𝑙𝐾𝑙 𝑙𝑝𝐾𝐾𝑡 𝑡𝑙𝐾𝐾𝑘𝐾𝐾𝑝 𝑏𝑙𝑙𝐾𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 × 𝐾𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙𝐾
= 359 × 0,33 𝐾𝑙𝑡 ≈ 100 𝐾𝑙𝑡 

𝐿𝑝𝐾𝐾𝑙𝐾𝐾𝐾ä𝐾𝑘𝐾𝑙𝐾𝑙 𝑙𝑝𝐾𝐾𝑡 𝑝𝐾 𝑝𝑝𝐾𝑢𝑒𝑝𝑝𝐾𝐾 𝑘ä𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝å  𝑢𝑝𝑝ℎä𝑡𝐾𝐾𝑙𝐾𝑙 𝐾𝑘 𝑝𝑝𝐾𝑝𝑝𝑘𝐾𝑝𝑙 𝐾𝑘 𝑡𝐾𝐾𝐾ö𝑝

=  𝑙𝑝𝐾𝐾𝑡𝐾𝐾𝑙𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙 𝑘ä𝐾𝐾𝐾𝐾 × 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 =
5
2

 𝐾𝑙𝑡 × 359 ≈ 900 𝐾𝑙𝑡 

𝑇𝐾𝐾𝐾𝑙 𝑙𝑝𝐾𝐾𝑙𝐾𝐾𝐾ä𝐾𝑘𝐾𝑙𝐾𝑙 = 8 600 𝐾𝑙𝑡 + 100 𝐾𝑙𝑡 + 900 𝐾𝑙𝑡 = 9 600 𝐾𝑙𝑡 

 

Lagerföringskostnader 

𝐿𝐾𝑙𝑝𝑝𝑛ö𝑝𝑙𝐾𝑙𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 å𝑝 = 444 100 𝑆𝑆𝐾 × 15% ≈ 67 000 𝑆𝑆𝐾 

𝐿𝐾𝑙𝑝𝑝𝑛ö𝑝𝑙𝐾𝑙𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 =
67 000 𝑆𝑆𝐾

4
≈ 17 000 𝑆𝑆𝐾 

 

Lagerhållningskostnader   

Se motsvarande kostnadspost i nuvarande logistikkostnader 

 

Transportkostnader 

Fraktkostnader, Hissmekano 

𝐹𝑝𝐾𝑘𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙 𝑙𝑝𝑘𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝 ×  
𝑛𝑝𝐾𝑘𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑙𝑝𝑘𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾

= 64𝐾𝐾 × 350 𝑆𝑆𝐾 ≈ 22 000 𝑆𝑆𝐾 

Fraktkostnader, EPC 

𝐹𝑝𝐾𝑘𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 𝑘ä𝑝𝐾𝑝𝐾 𝑝å 𝐾𝑙𝑙𝐾 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙𝐾𝑝 𝑢𝐾𝐾𝑝𝑝 𝑝𝐾𝐾 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 × 10%
= 35 906𝑘𝑝 × 10% ≈ 4 000 𝑆𝑆𝐾 

 

Personalkostnader vid biltransport av reservdel 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 =
0,67 𝐾𝑙𝑡

𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝
×

375 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑙𝑡

=
251,25 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝

 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 =  357 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 ×
251,25 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝

≈  90 000 𝑆𝑆𝐾 



   
 

 

Bensinkostnad vid biltransport av reservdel 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 =
15 𝑆𝑆𝐾

𝐿
×

2 𝐿
𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝

=
30 𝑆𝑆𝐾

𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝
 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 =  357 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 ×
30 𝑆𝑆𝐾

𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝
≈  11 000 𝑆𝑆𝐾 

 

Leasingkostnad vid biltransport av reservdel 

Procentuell andel av arbetstiden som en hissmontör spenderar per kvartal på biltransport av reservdel mellan 
södra regionens hissar och lagerlokalen i Älvsjö samt mellan resterande regioners hissar och lagerlokalen i 
Solna 

𝐴𝐾𝐾𝑝𝑙 𝐾𝑘 𝐾𝑙𝐾 =
0,67 𝐾𝑙𝑡 ×  357 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝

480 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑙𝑡𝑡𝐾𝑝 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 × 57 ℎ𝑙𝐾𝐾𝑡𝐾𝐾𝐾ö𝑝𝑝𝑝
≈  0,87% 

𝐿𝑝𝐾𝐾𝑙𝐾𝑙𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 =
1 212 048 𝑆𝑆𝐾 ×  0,87%

4
≈  3 000 𝑆𝑆𝐾 

 

Administrativa kostnader 

Personalkostnad vid order av reservdel från Hissmekano med handdator  

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙 =
0,033 𝐾𝑙𝑡
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

×
375 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑙𝑡

≈
12,38 𝑆𝑆𝐾
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 722 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙𝐾𝑝 ×
12,38 𝑆𝑆𝐾
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

≈ 9 000 𝑆𝑆𝐾 

Personalkostnad vid order av reservdel från EPC med handdator  

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙 = 0,067 𝐾𝑙𝑡 ×
375 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑙𝑡

 = 25,13 𝑆𝑆𝐾 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 239 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙𝐾𝑝 ×
25,13 𝑆𝑆𝐾
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

≈ 6 000 𝑆𝑆𝐾 

 

Personalkostnader vid fakturahantering 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝 𝑛𝐾𝑘𝐾𝑢𝑝𝐾 = 0,083 𝐾𝑙𝑡 ×
375 𝑆𝑆𝐾 
𝐾𝑙𝑡

= 31,13 𝑆𝑆𝐾 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 961 𝑛𝐾𝑘𝐾𝑢𝑝𝐾𝑝 ×
31,13 𝑆𝑆𝐾
𝑛𝐾𝑘𝐾𝑢𝑝𝐾

≈ 30 000 𝑆𝑆𝐾 

 

 

 



   
 

Bilaga 12. Beräkningsbilaga för Lageralternativet 
 

Leveransservicenivå 

𝐿𝑝𝐾𝐾𝑙𝐾𝐾𝐾ä𝐾𝑘𝐾𝑙𝐾𝑙 𝑙𝑝𝐾𝐾𝑡 𝑝𝑝𝐾𝑢𝑒𝑝𝑝𝑙𝐾𝑙 𝐾𝑘 𝑘ä𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝å 𝑙𝑝𝑘𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾 = 11 400 𝐾𝑙𝑡  

𝐿𝐾𝑙𝑝𝑝𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙ä𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑝𝐾 =  
444
716

≈ 62% 

𝐿𝑝𝐾𝐾𝑙𝐾𝐾𝐾ä𝐾𝑘𝐾𝑙𝐾𝑙 𝑙𝑝𝐾𝐾𝑡 𝑝𝐾 𝑝𝑝𝐾𝑢𝑒𝑝𝑝𝐾𝐾 𝑘ä𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝å  𝑢𝑝𝑝ℎä𝑡𝐾𝐾𝑙𝐾𝑙 𝐾𝑘 𝑝𝑝𝐾𝑝𝑝𝑘𝐾𝑝𝑙 𝐾𝑘 𝑡𝐾𝐾𝐾ö𝑝

=  𝑙𝑝𝐾𝐾𝑡𝐾𝐾𝑙𝐾𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙 𝑘ä𝐾𝐾𝐾𝐾 × 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 =
5
2

× 444 ≈ 1 100 𝐾𝑙𝑡 

𝑇𝐾𝐾𝐾𝑙 𝑙𝑝𝐾𝐾𝑙𝐾𝐾𝐾ä𝐾𝑘𝐾𝑙𝐾𝑙 = 11 400 𝐾𝑙𝑡 + 1 100 𝐾𝑙𝑡 = 12 500 𝐾𝑙𝑡 

 

Lagerföringskostnader 

𝐿𝐾𝑙𝑝𝑝𝑛ö𝑝𝑙𝐾𝑙𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝 å𝑝 = 𝑘𝐾𝑝𝑙𝐾𝐾𝑙𝑏𝑙𝐾𝐾𝐾𝑙𝐾𝑙 × 𝑘𝐾𝑝𝑙𝐾𝐾𝑙𝑝ä𝐾𝐾𝐾 = 71 400 𝑆𝑆𝐾 × 15%
≈ 11 000 𝑆𝑆𝐾 

𝐿𝐾𝑙𝑝𝑝𝑛ö𝑝𝑙𝐾𝑙𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 𝑘𝐾𝑝𝑙𝐾𝐾𝑙𝑏𝑙𝐾𝐾𝐾𝑙𝐾𝑙 × 𝑘𝐾𝑝𝑙𝐾𝐾𝑙𝑝ä𝐾𝐾𝐾 =
71 400 𝑆𝑆𝐾 × 15%

4
≈ 3 000 𝑆𝑆𝐾 

 

Lagerhållningskostnader 

Personalkostnader vid inkommande leveranser 

Se motsvarande kostnadspost i nuvarande logistikkostnader.  

 

Hyres- och driftkostnader 

Lagerlokalen i Solna 

𝐻𝐻𝑝𝑝𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾  ℎä𝐾𝑛ö𝑝𝑙𝑙𝑙 𝐾𝑝𝑝𝑘𝑙𝑒𝑝𝑘𝑝𝑝𝑘𝐾𝐾𝑡ℎ𝑝𝐾𝑝𝐾 𝑝𝑝𝑝 å𝑝 = 96 𝑡2 × 1 200 𝑆𝑆𝐾 ≈ 115 000 𝑆𝑆𝐾 

𝐻𝐻𝑝𝑝𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾  ℎä𝐾𝑛ö𝑝𝑙𝑙𝑙 𝐾𝑝𝑝𝑘𝑙𝑒𝑝𝑘𝑝𝑝𝑘𝐾𝐾𝑡ℎ𝑝𝐾𝑝𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 =
115 000 𝑆𝑆𝐾

4
≈ 29 000 𝑆𝑆𝐾 

Lagerlokalen i Älvsjö 

𝐻𝐻𝑝𝑝𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 å𝑝 = 20 𝑡2 ×
1 200 𝑆𝑆𝐾

𝑡2 = 24 000 𝑆𝑆𝐾 

𝐻𝐻𝑝𝑝𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 24 000 𝑆𝑆𝑆
4

= 6 000 𝑆𝑆𝐾   

 

 

 



   
 

Transportkostnader 

Fraktkostnader Hissmekano 

𝐹𝑝𝐾𝑘𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑙 𝑙𝑝𝑘𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝 ×  
𝑛𝑝𝐾𝑘𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑙𝑝𝑘𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾

= 64 𝐾𝐾 × 350 𝑆𝑆𝐾 ≈ 22 000 𝑆𝑆𝐾 

Fraktkostnader EPC 

𝐹𝑝𝐾𝑘𝐾𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 𝑘ä𝑝𝐾𝑝𝐾 𝑝å 𝐾𝑙𝑙𝐾 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙𝐾𝑝 𝑢𝐾𝐾𝑝𝑝 𝑝𝐾𝐾 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 × 10%
= 35 906,45 𝑆𝑆𝐾 × 10% ≈ 4 000 𝑆𝑆𝐾 

 

Personalkostnader vid biltransport av reservdel 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 =
0,67 𝐾𝑙𝑡

𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝
×

375 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑙𝑡

=
251,25 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝

 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 716 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 ×
251,25 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝

≈  180 000 𝑆𝑆𝐾 

 

Bensinkostnad vid biltransport av reservdel 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 =
15 𝑆𝑆𝐾

𝐿
×

2 𝐿
𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝

=
30 𝑆𝑆𝐾

𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝
 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 716 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝 ×
30 𝑆𝑆𝐾

𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝
≈  21 000 𝑆𝑆𝐾 

 

Leasingkostnad vid biltransport av reservdel  

Procentuell andel av arbetstiden som en hissmontör spenderar per kvartal på biltransport av reservdel mellan 
södra regionens hissar och lagerlokalen i Älvsjö samt mellan resterande regioners hissar och lagerlokalen i 
Solna 

𝐴𝐾𝐾𝑝𝑙 𝐾𝑘 𝐾𝑙𝐾 =
0,67 𝐾𝑙𝑡 ×  716 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑝𝐾𝑝𝑝

480 𝐾𝑝𝑏𝑝𝐾𝐾𝐾𝑙𝑡𝑡𝐾𝑝 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 × 57 ℎ𝑙𝐾𝐾𝑡𝐾𝐾𝐾ö𝑝𝑝𝑝
≈ 1,75% 

𝐿𝑝𝐾𝐾𝑙𝐾𝑙𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 =
1 212 048 𝑆𝑆𝐾 ×  1,75%

4
≈  5 000 𝑆𝑆𝐾 

 

Administrativa kostnader 

Personalkostnad vid beställning av reservdel från Hissmekano med handdator 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙𝐾𝑝 =
0,033 𝐾𝑙𝑡
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

×
375 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑙𝑡

≈
12,38 𝑆𝑆𝐾
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 722 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙𝐾𝑝 ×
12,38 𝑆𝑆𝐾
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

≈ 9 000 𝑆𝑆𝐾 

 



   
 

Personalkostnad vid beställning av reservdel från EPC med handdator 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙 = 0,067 𝐾𝑙𝑡 ×
375 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑙𝑡

= 25,13 𝑆𝑆𝐾 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 239 𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙𝐾𝑝 ×
25,13 𝑆𝑆𝐾
𝑏𝑝𝐾𝐾ä𝑙𝑙𝐾𝑙𝐾𝑙

≈ 6000 𝑆𝑆𝐾 

 

Personalkostnader vid fakturahantering 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝 𝑛𝐾𝑘𝐾𝑢𝑝𝐾 = 0,083 𝐾𝑙𝑡 ×
375 𝑆𝑆𝐾
𝐾𝑙𝑡

= 31,13 𝑆𝑆𝐾 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝐾𝑝𝐾𝐾𝑙 = 961 𝑛𝐾𝑘𝐾𝑢𝑝𝐾𝑝 ×
31,25 𝑆𝑆𝐾
𝑛𝐾𝑘𝐾𝑢𝑝𝐾

≈ 30 000 𝑆𝑆𝐾 
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