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Ericsson Kumla är en fabrik som bygger LTE radiobasstationer och i samband med 
nedläggningen av Ericsson Gävle 2010 började Ericsson Kumla att bygga kompletta 
radiobasstationer. Detta medförde att mer skrymmande material behövde lagerhållas och en 
lagermodell behövde utvecklas. 
 
Då Ericsson Katerinholm hade utvecklat ett black belt-arbete för dimensionering av deras lager 
så undersöktes den modellen ur ett totalkostnadsperspektiv för skrymmande material. 
 
Resultatet visade att vissa material skulle ha högre lagernivåer än i nulägesanalysen medan 
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Abstract 
Click here to insert text Ericsson Kumla is a factory that builds LTE radio base stations and in 
the closing down of the factory in Gävle 2010, Ericsson Kumlas started building complete 
cabinets. Due to the bulky material that needed to be stored new warehousing model needed to 
be developed.  
 
As Ericsson Katrineholm had developed a black belt model for their material storage this model 
was investigated from an economical perspective in a total cost model. 
 
The result from the analysis was that some material would have increased storage compared to 
today’s model, but the more expensive material would be decreased. This lead to that compared 
to today’s model the cost for warehousing would decrease by 900 000 SEK per year by changing 
to Katrineholms warehousing model looking from a total cost perspective. 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

 

Bakgrunden till examensarbetet är de förändrade förutsättningar som Ericssons försörjningskedja 

i Europa har genomgått. Förändringarna har skett både i 1st Tier och 2nd Tier. 

 

1st Tier: Gävle som tidigare var enda nodproducent1 i Europa lades ned successivt under våren 

och sommaren 2010 för att delas upp på två produktionsfabriker, Kumla och Tallinn. 

 

2nd Tier: Kumla och Tallinn var tidigare producenter av ingående moduler men fick i och med 

nedläggningen av Gävle både ansvar för produktion av moduler samt noder vilket nu har lett till 

att både 1st och 2nd Tier befinner sig inom samma fabrik men att Europa istället har två 1st Tier. 

 

Nodleverantörerna har tidigare haft bara en fabrik att leverera till men idag finns två fabriker med 

ca. 24 h transporttid emellan [Peder Sohlberg].  

 

En restpunkt från transfereringen av nod produktionen från Gävle till Kumla är att ta fram en 

lagringsmodell för skrymmande material för Kumla. 

 

I Ericsson Katrineholm har ett black belt arbete (Six sigma) kring dimensionering av lager 

framarbetats vilket ska utvärderas som möjlig modell för Ericsson Kumlas skrymmande material. 

1.2. Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att redogöra för totalkostnadsmodellen för skrymmande material ur 

ett ekonomiskt perspektiv. Vidare ska miljöaspekten av transporter belysas. 

1.3. Frågeställning 

 

 Vilka olika delar ingår i totalkostnadsmodellen? 

- Vilken kostnad blir det för Ericsson Kumla i avseende skrymmande 

nodmaterial? 

 Vilken modell skall Ericsson Kumla tillämpa på sitt skrymmande material från ett 

ekonomiskt perspektiv? 

 Hur påverkas miljön av den föreslagna modellen? 

 

                                                 
1 Nod är ett Ericsson använt ord för exempelvis en radiobasstation som är allt från 2x1x1 m stora till 2x2x1 m stora 

och kräver mycket lagringsutrymme. En nod är den högsta strukturen i kedjan och är slutprodukten till kund. 
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1.4. Definition skrymmande 

Skrymmande – definieras som större än en Europa pall dvs. högre än 120 cm, djupare än 80 cm 

eller bredare än 120 cm eller tyngre än 600 kg för krävs ytterligare hantering. 

 

För att hantera varje artikel får den inte vara större än, 100x115x75, för att truck och ställage 

skall kunna hantera den enligt normal hantering. 

 

Vidare är material som används många gånger per nod och får plats få gånger per pall även det 

skrymmande. Urvalet är baserat på det material som finns i DHL-lagret då de identifierats som 

skrymmande. 

1.5. Definition lagringsmodell 

Totalkostnadsmodellen, dvs. lagerföringskostnader, lagerhållningskostnader, administration, 

transporter samt övrigt, kommer att belysas ur olika möjliga synvinklar som kallas 

lagringsmodeller. Med lagringsmodell menas det logistiska flödet från leverantör till lager till 

produktion i avseende alla delar i totalkostnadsmodellen.  

 

Hädanefter kommer lagringsmodeller att implicit avse en möjlig logistisk lösning med 

totalkostnadsmodellens poster som grund. 

1.6. Avgränsning 

 

Målet med arbetet att bara komma fram till ett förslag för Ericsson Kumla och inte en generell 

lagringsmodell för andra företag. 

 

Från totalkostnadsmodellen kommer nedanstående delar beskrivas ur en teoretisk vinkel, men 

inte behandlas ur en empirisk vinkel då data insamling har varit svår att få tag på för dessa 

områden specifikt för skrymmande material: 

- Administration för skrymmande material 

- Övriga kostnader för skrymmande material 

 

1.7. Företagsbeskrivning 

 

Ericsson Kumla är en del av Ericsson business unit networks (BNET) Supply Radio & Core IMS 

och har produktion av både byggmoduler och radiobasstationer.  

 

Figur 1, Byggmodul    Figur 2, RBS 6201   Figur 3, RBS6102 



 3 

 

 

 

 

    

 

Fabriken har ca 650 anställda och ligger 1 mil söder om Örebro.  

Figur 4, Karta 

 

Ericsson Kumla har fått ett särskilt uppdrag i och med den nya nätverkstandarden, Long Term 

Evolution (LTE) även kallat 4:e generationens nätverk (4G) och är utvecklingsfabrik tillsammans 

med design. Både förutvecklingen av produkterna med prototyper och volymramp sker i Kumla. 

 

Detta innebär även att tidiga leveranser av nya produkter till kund går från Kumla. När produkten 

anses stabil för volymproduktion så transfereras denna vidare till en volymproducerande site i 

lågkostnadsland. 

 

Ytterligare ett ansvarsområde som Kumla har är ett globalt ansvar för försörjningskedjan av LTE 

radiobasstationer samt produktkvalitén av modulerna samt radiobasstationerna, sk. 

”Masteransvar” [internal.ericsson.com 2012-10-01]. 

 

Material flödet i Kumla ser som följande: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5, Flödesschema Kumla fabriken 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs metodangreppssätt samt beskrivning den kvantitativa datainsamlingen för 

att uppfylla syftet/frågeställningen. Vidare diskuteras arbetets reliabilitet samt validitet. 

2.1. Val av angreppssätt 

 

Examensarbetet kommer att följa en deduktiv ansats vilket betyder en utgångspunkt ur teori för 

att genom teorin kunna utforma hypoteser som sedan prövas empiriskt. Motsatsen är induktiv och 

tar sin utgångspunkt i observationer och fenomen för att sedan skapa nya teorier (Befring 2008). 

För att uppfylla syftet för detta examensarbete kan båda angreppssätt användas eftersom 

möjlighet till observationer och beräkningar är fullt möjliga. Dock finns mycket omfattande teori 

kring lagringsmodeller och för att få största möjliga bredd för att välja den bästa 

lagringsmodellen för Ericsson Kumla väljs därför en deduktiv ansats. 

 

Vidare blir angreppssättet extensivt vilket innebär att data samlas in från många olika källor och 

personer. Motsatsen är intensiv forskning där ett litet område ger data (Befring 2008). I detta 

avseende är inte båda lämpliga att välja. Detta eftersom lagringsmodeller är komplexa och har 

många variabler som styr vilket en extensiv metod kan hantera genom att täcka många olika 

områden. 

 

Slutligen är datainsamlingen kvantitativ vilket innebär att data kartläggs, analyseras och förklaras 

kring valt forskningsområde. Motsatsen är en kvalitativ undersökning som fokuserar på att 

helheter och personliga upplevelser där tolkningar av dem är centrala (Befring 2008). Kvalitativa 

undersökningar studerar ofta mänskliga beteenden och handlingar vilket inte korrelerar med 

syftet. 

2.2. Den kvantitativa datainsamlingen 

2.2.1 Teoretiska referensramen 

Den teoretiska referensramen som ligger till grund för empirin samlas in genom litteratursökning.  

 

Eftersom angreppssättet är deduktivt och extensivt så bör den teoretiska referensramen göras 

grundligt och brett. För att fördjupa den teoretiska referensramen kommer primärdata samlas in 

genom observation och intervju på Ericsson Katrineholm. Valet av Ericsson Katrineholm är att 

det arbetats fram ett black belt arbete där leveransservice och dimensionering av lager knutits 

ihop för att optimerar lagret. 

 

Intervjun är halvstrukturerad vilket innebär att en grundstruktur av frågor finns men att även 

respondenten har möjlighet att lägga till egna tankar och funderingar (Befring 2008). Platsen för 

intervjun tar plats på respondentens egen arbetsplats vilket gör att respondenten sannolikt känner 

sig bekväm att svara fritt på de frågor som ställs. Enbart stödanteckningar under intervjun tas för 

att inte göra respondenten obekväm med intervjusituationen. 

 

Respondenterna på Ericsson Katrineholm har erfarenhet av och även utvecklat den buffertstrategi 

som utvecklats lokalt men som skall laseras på flera Ericsson siter. Respondenterna jobbar på 
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avdelningen ”master dimensioning” där detta arbete genomförs en gång per månad och har goda 

kunskaper om den strategi som Ericsson Katrineholm valt att ha på sitt lager på nodmaterial. 

 

Observationerna sker explorativt och osystematiskt vilket innebär att det som inträffar under 

besöket på fabriken blir den primärdata som samlas in (Befring 2008). Detta görs sporadiskt 

utifrån huvudsyftet för arbetet, dvs. de delar av huvudsyftet som åskådliggörs tas med i arbetet, 

men om någon del av huvudsyftet utelämnas följs inte observationen upp med en ny observation. 

2.2.2 Empiriska undersökningen 

 

Datainsamlingen för den empiriska studien görs i samråd med handledare på Ericsson för att 

säkra att all data som kan vara relevant faktiskt vägs in och diskuteras. Primärdata som kommer 

samlas in är: 

 

- Prognoser från 2012-10 för 12 månader för att bestämma behovet av 

nodmaterial. 

- Materialdata på varje enskilt material kring storlek, leverantör, nuvarande 

lösning med leverantör. 

- Historisk data på varje enskild artikel från 2012-01-25-2012-10-31 

 

Vidare kommer primärdata genom intervju med Anders Jansson (materialhantering), Karl 

Eriksson (ekonomiavdelningen), Ann-Louise Hadley (distribution), Peder Sohlberg 

(orderhantering), Tomas Eckervall samt Danyel Kaplan (inköp) att genomföras för att kartlägga 

nuläget i Kumla. Alla intervjuer genomförs halvstrukturerad vilket innebär att en grundstruktur 

av frågor finns men att även respondenten har möjlighet att lägga till egna tankar och funderingar 

(Befring 2008). Alla tre respondenter är ansvariga för de beröringsområden intervjun berör i 

Kumla vilket gör att de sannolikt kan svara på de frågor som berörs under intervjun. 

 

Platsen för intervjuerna tar plats på respondenternas egen arbetsplats vilket gör att respondenten 

sannolikt känner sig bekväm att svara fritt på de frågor som ställs. Enbart stödanteckningar under 

intervjun tas för att inte göra respondenten obekväm med intervjusituationen. 

 

Några förstudier har redan genomförts på Ericsson vilket gör att jag kommer ta med deras resultat 

i mitt arbete och utnyttja de resultat de har tagit fram. 

 

Sekundärdata som kommer användas är: 

- Rapport för transportkostnader (Sonat). 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs först två olika sätt att styra materialförsörjningen vidare beskrivs 

totalkostnadsmodellen som ger en ekonomisk bild av de kostnader som logistiken medför samt 

leveransservice och kundorderpunkten. 

 

3.1. Tryck- och sugstyrning 

Tryckstyrning innebär att hela materialflödet sker på uppskattade prognostiserade materialflöden. 

Denna typ av materialstyrning gör att de olika enheterna kan arbeta relativt osynkroniserat och 

separat. Fördelarna med denna typ av styrning är delvis att varje enhet kan arbeta ganska separat 

och kapacitetsutnyttjandet är högt. Dock påverkar den genomloppstiden och därmed en ökad 

kapitalbindning (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl (2006). 

 

I figuren nedan visas schematiskt hur ett tryckstyrt flöde ser ut. 

 

  
Figur 6 Tryckstyrning (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl (2006) s. 148) 

 

Motsatsen till tryckstyrning är sugstyrning där materialförsörjningen sker på ”verklig” 

efterfrågan. Marknadskännedomen behöver vara väldigt god för att styra materialförsörjningen på 

detta sätt speciellt om det är hela vägen ned till underleverantörer. Fördelar med systemet är att 

kapitalbindningen är låg men samtidigt kan kapacitetsutnyttjandet vara sämre då uteblivet 

inleverans stannar produktion (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl (2006). 

 

I figuren nedan visas schematiskt hur ett sugstyrt flöde kan se ut. 
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Figur 7 Tryckstyrning (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl (2006) s. 148) 

 

3.2. Totalkostnadsmodellen 

 

Oskarsson, Aronsson, Ekdahl (2006) beskriver hur totalkostnaden för logistikkostnaderna. I de 

olika kostnadskategorierna ingår följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 8, Logistikkostnaderna 

(Oskarsson, Aronsson, Ekdahl 2006 s.34) 

 

I följande delkapitel kommer varje delmängd av totalkostnadsmodellen utvecklas och ligga till 

grund för analysen och resultatet. 

3.2.1 Lagerföringskostnader  

Kostnader som lagrade produkter medför såväl som kapitalbindning och riskkostnader. 

Riskkostnader kan vara att lagret blir inkurant innan det förbrukas, kostnader för svinn och 

kassationer. Kapitalbindning är en alternativ kostnad där kapitalet kan användas på andra sätt än i 

lager (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl 2006). 

 

Kostnaden för att lagerföringskostanden är rörlig eftersom den är direkt beroende av den volym 

som företaget väljer ha i lager. Ju större lager desto större risk finns för inkurans av lagrade varor. 

Lagerräntan är den totala lagerföringskostnaden för kapitalkostnaden tillsammans med 

riskkostnaden där (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl 2006): 

Lagerföring 

Övrigt 

Lagerhållning/Hantering 

Transport 

Administration 
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Figur 9, Lagerränta 

 

 
Figur 10, Lagerföringskostnaden 

Motiv för lager är den leveransservice som företaget i sin tur kan erbjuda sin kund. 

Säkerhetslagrets storlek definieras som: 

 

K = Säkerhetsfaktor
 = standardavvikelsen
c = ledtiden, cykeltiden

 
Figur 11, Säkerhetslager (Mattsson 2003) 

 

3.2.2 Katrineholms lagermodell 

 

Ericsson Katrineholm är producent av sk. ”core” produkter som även de tillhör Ericsson business 

unit networks (BNET Radio & Core & IMS). Deras produktsortiment är stort och produceras i 

små volymer och de har valt att kategorisera deras lageruttag i två olika kategorier: 

 

1) Material som har ett kontinuerligt uttag, kontinuerlig fördelning 

2) Material som har ett ojämnt uttag, diskret fördelning 

 

Vidare fördelas materialet i en hög kostnad samt låg kostnad kategori enligt matrisen nedan: 
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Figur 12, Kategorisering nodmaterial Ericsson Katrineholm 

 

För att bestämma kategori 1, dvs. produkter med kontinuerligt uttag används normalfördelning 

och historisk data för 120 dagar bakåt i tiden. Normalfördelningens standardavvikelse tillämpas 

som ovan formel för säkerhetslager (se figur 10) [Peter Tell, George Jacobsson].  

 

 
Figur 13, Normalfördelnings kurva för kontinuerlig förbrukning. 

 

För att bestämma material som har ett ojämnt uttag används metoden ”bootstrapping” där 

förbrukningen varje dag under 120 dagar ställs upp enligt hur förbrukningen sett ut: 
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Figur 14, Daglig förbrukning av ett material 

 

Genom att med slumpmässigt urval med återläggning samplar man så det totalt blir 10 000 utfall 

för att med statistisk säkerhet fastställa att lagret med vald servicegrad har artikeln i lager xx % 

av gångerna. 

 

Orsaken till det slumpmässiga urvalet är för att skapa en normalfördelad bild av hur 

förbrukningen ser ut under ledtid. 

 

Som exempel har Katrineholm en önskad service grad på 90 % under ledtid och räknar med att 

produktion stör också service graden vilket innebär att lagret behöver vara fullständig till 96 % av 

gångerna [Peter Tell, George Jacobsson]. 

 

 
Figur 15, Bootstrapping metod 

3.2.3 Lagerhållningskostnader samt administrativa kostnader 

Kostnader som ägande av lagerlokaler och hanteringen av lager. Kostnader som godsmottagning, 

kontroll och inlagring av produkter, kostnader för lagerhållningen, kostnader för utplockning, 

paketering och utlastning. Dessa kostnader är halvfasta eftersom de är oberoende över en kortare 

tid kring variationer. Personal, lagerlokaler, truckar etc. är beroende av volymökningar över en 

längre tid som illustreras i bilden nedan. 
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Figur 16, Schematisk bild av halvfasta lagerhållningskostnader 

 

Kostnader för orderläggning, fakturering, löneutbetalning till personal, ekonomisk uppföljning 

och andra administrativa kostnader (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl 2006). 
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För beställningspunkt samt kvantitet finns fyra olika typfall: 

 

Periodicitet/ 

Kvantitet 

Fast intervall Varierande intervall 

Fast kvantitet 1 2 

Varierande kvantitet 3 4 
Figur 17, olika beställningspunkter 

 

1) Fast intervall samt kvantitet, kräver en jämn efterfrågan under en längre tid. 

2) Fast beställningskvantitet men varierande intervall, en förbestämd kvantitet som klara 

vissa efterfrågesvängningar. 

 

Wilsons formel beräknar den optimala partistorleken för att få lägst lagerhållningskostnad och 

lagerföringskostnader och passar för typfall 2. 

 

 

 
Figur 18, Wilsons formel (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl 2006 s.223) 

 

 

 

EOQ = Q * = optimal orderkvantitet 

K = ordersärkostnaden 

D = produktefterfrågan per tidsenhet 

H = lagerhållningskostnaden per enhet och tidsenhet 

3) Varierande beställningskvantitet fast beställningsintervall, beställning sker alltid 

exempelvis på en måndag. Kan hantera vissa efterfrågevariationer men inte stora. 

4) Varierande kvantitet och intervall, kan hantera stora efterfrågevariationer (Oskarsson, 

Aronsson, Ekdahl 2006). 
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3.2.4 Transportkostnader  

Kostnaden för administration och utförande av transporten. I kostnaden inkluderas externa 

transporter men ej interna mellan produktion och lager etc. (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl 2006). 

 

Inom logistik är det vanliga Incoterms DAP – Delivery At Place, FCA- Free Carrier (van Weele, 

Arjan 2000, s. 64-f). 

 

3.2.5 Administrativa kostnader  

Orderhantering är en administrativ kostnad som påverkas av hur ofta material behöver beställas 

(Oskarsson, Aronsson, Ekdahl 2006). 

3.2.6 Övriga kostnader 

Kostnader som ger stort inflytande på totalkostnaden är exempelvis: 

 Informationskostnader – IT-kostnader för materialhantering 

 Emballage kostnader – returemballage, lastpallar, kartonger av olika slag för att 

skydda materialet 

 Materialkostnaden – ibland kan materialet i förhållande till logistikkostnaden vara litet 

vilket gör att logistikkostnaden är oproportionerligt stort. 

 Miljökostnader 

 Logistikrelaterade kostnader – kostnader som kan uppträda i andra delar av 

verksamheten på grund av de logistiska val som gjort exempelvis en överkapacitet i 

produktion för att kunna leverera kundspecifika produktvarianter (Oskarsson, 

Aronsson, Ekdahl 2006). 

 

3.2.7 Miljöpåverkan  

Miljöpåverkan som transporterna orsakar är både buller samt atmosfäriska föroreningar 

(Lumsden 1995): 

 

 Bränsletillsatser så som bly finns fortfarande i visst bränsle och gamla bilar utan 

katalysator släpper ut bly i luften som kan hämmar den mentala utvecklingen hos barn 

samt påverkar njurar, levern och forplantningsorgan. 

 Partiklar släpps från däck och bromsar vid slitage och sprids i luften. Transportsektorn 

är största bidragaren till denna  

 Koldioxid (CO2) är en växthusgas och vid ökad CO2-halt i atmosfären bidrar till en sk. 

”växthuseffekt” - en global uppvärmning. Biltrafiken står för ca. 15% av utsläppen 

medan industrierna står för 80%. 

 Kväveoxider (NOx) omvandlas till kvävesyra i atmosfären och tillsammans med SO2 

skapar det ”surt regn” som skadar fisket och även avskogning. 

 Kolmonoxid (CO) härrör från fullständig förbränning. 90% av detta utsläpp kommer 

från transportsektorn. 
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3.3. Leveransservice och kundorderpunkt 

 

Leveransservicen är viktig för att möta kundens krav samtidigt som logistikkostnaden för att 

kunna leverera 100 % av gångerna är väldigt kostsam. Sambandet mellan logistikkostnaden och 

leveransservice illustreras i bilden nedan (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19, Logistikkostnaderna och leveransservice 

(Oskarsson, Aronsson, Ekdahl 2006 s.43) 

 

Ledtiden är central i vissa fall så som med reservdelar medan i andra lägen kan kunden vänta på 

leverans. 

 

Leveranspålitlighet är viktig ur den synvinkeln att allt fler företag väljer att ha mindre och mindre 

lager och förväntar sig påfyllning i tid. För tidiga leveranser är inte heller önskvärt för utrymmet 

att hantera leveranserna är inte dimensionerade för att möta extra leveranser  

 

Leveranssäkerhet innebär att rätt mängd med rätt kvalité vid varje leveranstillfälle. Kunden 

förväntar sig att detta uppfylls vid varje leverans och kan om det inte uppfylls påverka kundens 

uppfattning av leveransservicen. 

 

Information blir allt viktigare när tidskraven ökar och behovet av mer information mellan kund 

och leverantör blir central för leveransservicen. Om leverantören får information från kunden om 

dess behov ger fabriken tid att förbereda och leverera rätt. Samtidigt vill även kunden ha 

information om när och vad om levereras så att kunden kan planera efter ”rätt” information. 

 

Flexibilitet/Kundanpassning är viktigt för vissa kunder som exempelvis vill ha expressleverans, 

kortare ledtid än vanligt, annat emballage etc. som ger en viss kundanpassning.  

 

Lagertillgänglighet kan ge en högre leveransservice om slutprodukten säljs från lager. Om 

produkten görs mot order kan denna inte öka leveransservice (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl 

2006). 

 

Ledtid 

Information 

Leveranspålitlighet 

Leveranssäkerhet 

Lagertillgänglighet 

Flexibilitet/Kundanpassning 

Lagerföring 

Övrigt 

Lagerhållning/Hantering 

Transport 

Administration 

Leveransservice 
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Figur 20, Graf över samband av leveransservice och kostnader 

(Oskarsson, Aronsson, Ekdahl 2006 s.44) 
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4. Empirisk undersökning 
I detta kapitel beskrivs den data som samlats in på Ericsson Kumla genom deras affärssystem, 

intervjuer samt sekundärdata. 

 

4.1. Artiklar definierade som skrymmande 

Urvalet för de artiklar som är definierade som skrymmande: 

 

BYB40506/1R3B 

SXK1091222/1R1 

SXK1091520/1R1B 

SXK1250693/1R1 

BYB40505/08R4 

BYB40507/08R3C 

BKV301216/129R2C 

BPC10925/1R2A 

BPD104105/2R1 

BYB40505/08R5 

BYB40505/08R5C 

BYB40506/1R3 

BYB40507/08R3 

BYB40507/08R3B 

BYB91140/1R2 

SDF111172/1R3B 

SDF111264/1R1B 

SDF111275/1R1A 

SDF111321/1R1A 

SEB104245/1R5B 

SXA1342193/1 

SXA1344976/1R1 

SXA2151474/1R1 

SXK1091520/2R1A 

SXK1098115/1R3 

SXK1098604/1R3 

SXK1098971/1R1 

SXK1099317/3R1 

SXK1099321/3R2 

SXK1099717/2R2 

Figur 21, Artiklar definierade som skrymmande 

4.2. Nulägesbeskrivning 

I dagsläget hyr Ericsson Kumla ett lager i Örebro (ca 1,5 mil från fabriken) av DHL. Lagret är till 

för det skrymmande material som i och med det nya uppdraget i Kumla inte ryms i de gamla 

lokalerna. Lagret består i huvudsak av de ovan nämnda materialen: enclosure, power, dummies 

och subrack tillsammans med visst modulmaterial [Anders Jansson]. 
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Kostnaderna knutna till DHL lagret är: 

1) Inlagring  

2) Lagerhyra/månad/pallplats 

3) Utlagring 

 

Från DHL lagret används en lastbil som Ericsson Kumla betalar själva för från Alfta frakt. 

Kostnaderna ovannämnda har ett ungefärligt 1:1 förhållande dvs. att inlagring, utlagring samt 

lagerhyra kostar lika mycket per gång. Lagerhyran/pallplats inne i fabriken i Kumla är högre än 

den hos DHL [Anders Jansson]. 

 

I dagsläget så definieras 19 olika leverantörer som leverantörer av skrymmande material. Av 

dessa så har 13 leverantörer redan leverantörsägda lager med Ericsson Kumla eller Ericsson AB 

utspridda i Sverige och Tallinn, Estland [Danyel Kaplan]. 

 

 

Kumla 

Leverantörsägd 

HUB Tallinn 

Leverantörsägd 

HUB Järfälla 

Leverantörsägd 

HUB Gävle 

Leverantörsägd 

HUB Hillestorp 

DHL 

 
Figur 22, Kartläggning av nulägesflödet 

De resterande 6 leverantörerna använder Kumla direktavrop från leverantören. 
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4.3. Lagerföringskostnader 

Ericsson Kumla har valt att utveckla den traditionella beräkningen på lagerräntan med ytterligare 

några poster så som omvärdering av lagret och hantering av lagret. 

 
Internränta Andel  

Oppertunity cost (WACC) 12%  

Revaluation 8%  

Obsolescence/Excess 2%  

Insurance 1%  

Handling, facilities 2%  

Totalt 25%  

   

Fotnot: Värdet på WACC (Weighted Average Cost of Capital) hämtat från LME-
05:002092 Uen. 

Figur 23, Lagerföringskostnad 

 

Lagerräntan som används för lagerföringskostnader blir således 25 % [Karl Eriksson]. 

 

Säkerhetslager 

Enclosure har ett säkerhetslager beräknat på 4 veckors medel förbrukning, 2 veckor historiskt och 

2 veckor framåt, och ska vara dagsförbrukningen*14 [Tomas Eckervall]. 

 

Power har en täcktid och säkerhetslager i kombination, täcktiden är 10 dagar och säkerhetslager 

är en pall [Danyel Kaplan]. 

 

4.4. Lagerhållningskostnader samt administrativa kostnader 

I dagsläget finns ett specialframtaget FIFO ställ som BYB-materialet står i i nära anslutning till 

produktion i Kumla. Stället är dimensionerat så att den har en täcktid på 24h. Möjlighet och plats 

finns att investera i ytterligare ett ställ så att täcktiden skulle bli 48h istället [Anders Jansson]. 

 

Antalet anställda som arbetar med lagerhållning kostar 37,9 Mkr, dock är andelen skrymmande 

material en mindre del av totala hanteringen [Karl Eriksson]. 

4.5. Transportkostnader 

 

Transporterna inbound för Ericsson ser konceptuellt ut enligt bilden nedan: 
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Figur 24 Konceptflödet för transporter Ericsson, (Sonat Kista 2010-12-17) 

 

Idag används i första hand (i ca. 80 % av fallen) DAP som incoterm för inköp vilket innebär att 

leverantören betalar även transportkostnaden för inköpt artikel. För varje artikel används istället 

ett pålägg vilket medför att antalet artiklar som skickas vid varje tillfälle har samma pris. Ofta har 

leverantören en minimum kvantitet som beställningen minst måste vara på men priset är det 

samma oavsett därefter. Dvs. economy of scale har inte någon verkan på ett sådant avtal [Ann-

Louise Hadley]. 

 
Figur 25, DAP ansvarsområden leverantör/Ericsson (Sonat rapport, Kista 2010-12-17) 

 

Det andra fallet är när FCA står som incoterm vilket innebär att Ericsson står för transporten. 

Dock har Ericsson outsourcat hela transportområdet till DHL. DHL avtalet är utformat på samma 

sätt som DAP avtalet där priset är per kg eller volym beroende på vilken som är störst [Ann-

Louise Hadley]. 

 

I figuren nedan visas de olika ansvarsstegen som relateras till FCA. 
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Figur 26, FCA ansvarsområden leverantör/Ericsson (Sonat rapport, Kista 2010-12-17) 

 

Idag används på enclosure DAP vilket är största mängden av material. 

 

4.6. Leveransservice och kundorderpunkt 

Ericsson Kumla har inte en uttalad servicegrad under ledtid, men Ericsson Katrineholms 

definition att 9 gånger av 10 ska kunden få leverans trots att det är inom ledtid. 
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5. Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras de empiriska data som samlats in mot den teoretiska referensramen och 

genom det generera ett resultat som besvarar de frågeställningar som ligger till grund för arbetet. 

Till varje delresultat utvärderas dess relevans mot huvudfrågeställningen, mest ekonomiskt 

lönsamma valet för Ericsson Kumla. 

 

För att synliggöra de olika möjliga alternativ som finns görs ett schema över möjliga 

lagringsmodeller. 

5.1. Nuläge 

I nuläget så har den nuvarande buffert modellen med 2 veckors täcktid tagits i beaktning för 

lagerförings kostnad samt för lagerhållning/hantering har den procentuella andel som 

skrymmande material består av i jämförelse till den totala andelen nodmaterial som använts, 

12%. 

 

 
Figur 27, Nulägeskostnaden för skrymmande material 

5.2. Skillnad i lagerföringskostnader med Katrineholms 
lagringsmodell 

I Katrineholmsmodellen följs den föreslagna metoden att för kontinuerligt material uttag följs 

säkerhetslagermodellen för normalfördelning och för ojämnt uttag följs bootstrappning modellen. 

För resultat delen så har det för högkostnads material (klassificerat som A & B material) har 

säkerhetsnivån satts till 96% och för billigare material (klassificering C & D material) 

säkerhetsnivå 99%. 
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Nedanstående graf visar ett exempel på förbrukningsmönstret för BKV301216/129R2C som 

klassificerats som ett ojämnt förbrukningsmönster samt D-material. Till detta material har 

”bootstrapping” beräkningsmetoden använts. 

 

 
Figur 28, Bootstrapping för BKV301216/129R2C. 

För detta material blir minimum lager nivå 86 enheter för att statistiskt säkerställa att materialet 

finns i lager för större uttag under den överenskomna ledtiden från leverantören. 

 

Liknande beräkningar har gjorts för alla material som definierats som skrymmande och resultatet 

visas nedan. 

 

Product number 
ABCD-
classification 

Choosen 
service 

Min level, 
quantity 

BKV301216/129R2C D 0,99 86 

BPC10925/1R2A D 0,99 121 

BPD104105/2R1 D 0,99 18 

BYB40505/08R4 B 0,99 74 

BYB40505/08R5 D 0,99 8 

BYB40505/08R5C B 0,99 0 

BYB40506/1R3 B 0,99 60 

BYB40506/1R3B D 0,99 0 

BYB40507/08R3 D 0,99 0 

BYB40507/08R3B D 0,99 7 

BYB40507/08R3C D 0,99 6 

BYB91140/1R2 B 0,99 33 

SDF111172/1R3B D 0,99 949 

SDF111264/1R1B D 0,99 942 

SDF111275/1R1A D 0,99 1414 

SDF111321/1R1A D 0,99 362 

SEB104245/1R5B B 0,99 387 

SXA1344976/1R1 D 0,99 16 

SXA2151474/1R1 D 0,99 242 

SXK1091222/1R1 D 0,99 0 

SXK1091520/1R1B B 0,99 378 

SXK1091520/2R1A B 0,99 580 

SXK1098604/1R3 D 0,99 120 

SXK1098971/1R1 D 0,99 373 
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SXK1099317/3R1 D 0,99 43 

SXK1099717/2R2 D 0,99 82 

SXK1250693/1R1 D 0,99 0 

SXA1342193/1 C 0,96 2364 

SXK1098115/1R3 C 0,96 200 

SXK1099321/3R2 C 0,96 212 

 

 

Flera material ökar kraftigt i lagernivåer då ledtiden är lång och för att säkerställa den variation 

som uppkommer under ledtiden ökar billigare material för att säkra leveransservicen. 

 

För denna lagringsmodell har även hanteringskostnaden beräknats om då lagerhanteringen 

justeras beroende på hur stort lagret är. Jämförelse gör mot den befintliga konsumtionen och om 

lagernivåerna höjs så antas att även hanteringskostnaden ökar vidare om lagernivån sjunker 

minskar kostnaden proportionerligt. Med Katrineholmsmodellen är dock skillnaden på totalt 9000 

enheter bara några enheter skillnad. Därför antas samma kostnad som för nuläget även för 

Katrineholms modellen. 

 

Resultatet för de administrativa kostnader, transport och övrigt antas vara på samma nivå som 

tidigare då försörjningskedjan inte ändrats in till fabriken. 

 

Ur en miljöaspekt så har inte transporterna förändrats vilket gör att miljöpåverkan inte ändrats. 

 

Totalkostnadsmodellen för använda av Katrineholms lagringsmodell blir enligt nedanstående 

tabell: 
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6. Slutsats 
De olika delarna som belysts i arbetet är lagerföringskostnaderna, lagerhanterings kostnader, 

transporter, administrativa kostnader samt övriga kostnader. 

 

I nuläget lagerhålls mer material som är dyrare vilket gör att lagerföringskostnaden är högre 

jämfört med om Katrineholms modell skulle tillämpas. Skillnaden i kostnader skulle vara 

900 000 SEK i lagerföringskostnader men lagerhanteringskostnaden skulle förbli den samma.  

 

Miljön skulle inte påverkas varken positivt eller negativt då transporterna inte skulle påverkas av 

införandet av Katrineholms lagringsmodell då det inte blir en minskning av antalet artiklar utan 

en omfördelning mellan de olika skrymmande materialen. 

 

Validiteten på arbetet är god på grund av att den förankras i teoretiska modeller som tidigare 

beprövats och analyserats och därför bör ge en god validitet i resultatet. Dock är litteraturbasen 

liten vilket minskar validiteten av arbetet. I huvudsak har en litteraturkälla använts som underlag 

till den teoretiska referensramen, Modern logistisk, där totalkostnadsmodellen beskrivs. Vidare 

för att säkerställa att aktuella och konkurrenskraftiga lösningar prövats tillämpas observationer 

och intervjuer i Katrineholm. Dessa ger högre validitet till arbetet då både primär och 

sekundärdata samlas in. 

 

Reliabiliteten är hög på grund av att teorierna är grundligt förankrade i den litteratur som använts 

och är därför lätt tillgänglig. 

 

Intervjuerna genomfördes som en halvstrukturerad intervju vilket innebär att validiteten ökar 

genom att respondenten får möjlighet att själv lägga till egna tankar och funderingar vilket ger 

mindre risk att viktig fakta missas. Samtidigt ökar även reliabiliteten med ett frågeformulär då 

huvudsyftet mer säkert efterföljdes. Reliabiliteten minskar i och med att intervjun inte spelades in 

men samtidigt kan det bidra till att validiteten ökar då respondenten möjligtvis kände sig mer 

bekväm och mer fritt kunde bidra med sin kunskap (Befring 2008). 

 

Observationerna på Ericsson Katrineholm har låg validitet och reliabilitet och ges därför låg vikt i 

arbetet. Validiteten blir låg på grund av att observationerna är sporadiska och ingen säkerhet finns 

i att de viktiga delarna för att uppfylla syftet observerats eller visats. Vidare kommer ingen karta 

över vart observationerna gjorts att redovisas vilket gör reliabiliteten låg. 

 

Rekommendationen för att minska kostnaderna för skrymmande material är att tillämpa 

Katrineholms lagringsmodell då den medför en lägre totalkostnad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Källförteckning 
 

Trycka källor 
 

Böcker 

Befring, Edvard (2008), Forskningsmetodik och statistik, Studentlitteratur Holmbergs:Malmö 

ISBN 987-91-44-37631-8. 

 

Lumsden Kenth (1995), Transportekonomi logistiska modeller för resursflöden, Studentlitteratur: 

Lund, ISBN 91-44-61041-6 

 

Oskarsson, Björn, Håkan Aronsson, Ekdahl Bengt (2006), Modern logistik – för ökad lönsamhet, 

Liber: Slovenien ISBN 91-47-08677-7. 

 

van Weele, Arjan (2000), Purchasing and Supply chain management, Chapman & Hall ISBN 1-

86152-512-5. 

 

Internet källor 

 

Internal.ericsson.com [2012-10-01] 

 

Rapporter 
 

Mattsson, Stig-Arne (2003), Normalfördelning och Poissonfördelning för bestämning 

av säkerhetslager http://www.lagerstyrningsakademin.se/Rapporter/LS21.pdf, Tekniks logistik 

Lunds tekniska högskola 

 

Sonat rapport för Ericsson, Kista [2010-12-17] 

 

Muntliga källor 
 

Eriksson, Karl, Controller, Ericsson Kumla. 

 

Eckevall, Tomas, Taktisk inköpare, Ericsson Kumla. 

 

Hadley, Ann-Louise, Förbättringsledare distribution, Ericsson Kumla. 

 

Jansson, Anders, materialhanterings chef, Ericsson Kumla. 

 

Kaplan, Danyel, Taktisk inköpare, Ericsson Kumla. 

 

Sohlberg, Peder, Orderhantering, Ericsson Kumla. 

 

Thell Peter, Jacobsson George , Karlsson Therese, Master dimensioning, Ericsson Katrineholm. 

 

http://www.lagerstyrningsakademin.se/Rapporter/LS21.pdf


 

 

 

 

 

I. Bilaga 1 
 

 Frågeställning till Ericsson Katrineholm, Peter Thell, George Jacobsson K, Therese 

Karlsson  

 
”Jag har hört att er buffert strategi för nodmaterial är väldigt genomtänkt och skall även implementeras 
på andra siter inom Ericsson. 
 
Min fråga är om jag kan komma och lära mig mer om er buffert system och jämföra med vårt befintliga 
system.” 
 

 



 

 

 

 

 

II. Bilaga 2 
 

Karl Eriksson (ekonomi) 8/2 2011, Intervjupunkter 

 
 DHL lager – kostnad (per kvm eller vilken kostnad det nu är definierad som)  
 Personal som arbetar med lager  
 Lagerkostnader  
 Transport, DHL kostnad Kumla-Tallinn (eventuellt boka möte med Lollo för att få bättre bild av 

kostnaden)  
 Omsättningen (leveransvärde för Kumla)  
 Rörliga kostnaden (gärna specificerat med lager om jag skulle sänka/öka den så jag ser 

skillnaden)  
 Fasta kostnaden (gärna specificerat med lager om jag skulle sänka/öka den så jag ser skillnaden)  
 Likvida medel (om vi har några)  
 Kundfodringar (leveranser)  
 Lager  
 Fastigheter (om vi har några)  
 Maskiner  
 Inventarier  

 

Anders Jansson (materialhanteringen)  

 
”Jag undrar därför om du kunde gå igenom nuläges beskrivningen idag med vårt lager lokalt i 
Kumla, möjliga lager i närheten, DHL lagret i Örebro etc. 

 
Även om du har kunskap om Tallinn lagret vore det toppen (jag kommer eventuellt ändå göra 
studiebesök där). 

 
Du får gärna fylla på med annat som du vet. 
Allt som går att räkna på är bäst (exempelvis kvadratmeter, kostnader etc)!” 

 

Ann-Louise Hadley (distributions förbättringsledare) 
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